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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek in drie penitentiaire inrichtingen voor vrouwen, dat in twee gedeelten is uitgevoerd. Het onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van de directies, het bewarend personeel en de
medewerkers van de medische diensten van de betrokken inrichtingen.
Dit geldt ook voor de gedetineerde vrouwen die, in het tweede deel van
het onderzoek, bereid waren door middel van vraaggesprekken aan het
onderzoek mee te doen. Wij zeggen hun allen hierbij dank.
Onze speciale dank gaat uit naar Connie van den Broek en Cary
Broeshart, die een groot gedeelte van de interviews voor hun rekening
namen, en Bert Berghuis voor zijn steun en kritische opmerkingen.
Tenslotte danken wij de begeleidingscommissie van het onderzoek
voor hun inbreng.
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Samenvatting en bespreking

Tot op heden heeft de situatie van gedetineerde vrouwen in Nederland
weinig aandacht gekregen in systematisch onderzoek. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het feit dat zij slechts een klein deel (3 à 4%)
van de totale gedetineerdenbevolking uitmaken. Hoewel het aandeel van
de vrouwen door de jaren heen nauwelijks veranderde, is hun absolute
aantal sinds 1981 meer dan verdubbeld. Met het onderzoek waarover
hier wordt gerapporteerd, is getracht de kennis over vrouwen in detentie te vergroten. Hiertoe is een inventarisatie verricht van diverse kenmerken van deze vrouwen en van de meningen die zij zelf over hun detentie hebben. Het onderzoek betreft de periode eind 1986 tot medio
1987, toen er drie inrichtingen voor vrouwen waren: de huizen van bewaring/gevangenissen in Amsterdam (87 plaatsen), Maastricht (37 plaatsen) en Groningen (10 plaatsen). Hieronder worden de voornaamste bevindingen weergegeven en geïnterpreteerd.
Het functioneren van gedetineerden wordt beïnvloed door verschillende
factoren. Rook (1983) onderscheidt drie theoretische verklaringsmodellen
met betrekking tot gedetineerdenculturen: het importmodel, het deprivatiemodel en een combinatie van deze beide modellen. Het importmodel
tracht het functioneren van gedetineerden te verklaren uit kenmerken
en ervaringen die zij reeds voor de detentie hadden, terwijl het deprivatiemodel ervan uitgaat dat hun functioneren samenhangt met,de bepalingenen beperkingen van de omgeving waarin zij hun detentie ondergaan: Diegenen die een combinatie van beide modellen voorstaan, vinden
dat geen van beide modellen op zich een sluitende verklaring kan geven
voor bestaande gedetineerdenculturen. In een onderzoek van Grapendaal
(1987) naar gedetineerdenculturen in drie Nederlandse gevangenissen
voor mannen, duiden de resultaten erop dat een gedetineerdencultuur
bepaald wordt door aspecten van beide modellen, met de nadruk op die
van het deprivatiemodel.
In het hierna volgende zullen uit genoemde modellen aspecten besproken worden die van invloed zijn op het functioneren van vrouwen tijdens hun detentie, alsmede de wijze waarop. Aspecten van het importmodel. zijn o.a. nationaliteit, delictverleden, leeftijd, druggebruik voor
detentie en geslacht. Bij het deprivatiemodel kan gedacht worden aan
gebouwelijke situatie, differentiatie, regiem en beveiliging.
Zoals gezegd, is het aantal gedetineerde vrouwen niet groot. Dit heeft
tot gevolg dat de differentiatie naar typen inrichtingen en afdelingen
binnen inrichtingen beperkter is dan bij mannelijke gedetineerden. Zo
is er voor mannelijke gedetineerden o.a. differentiatie naar strafduur,
zijn er aparte gesloten, half-open en open inrichtingen, aparte inrichtingen 'voor jeugdigen en volwassenen en speciale inrichtingen/afdelingen voor gedetineerden die extra zorg en aandacht behoeven. In vergelijking zijn de mogelijkheden voor vrouwelijke gedetineerden om door te
stromen naar andere detentiesituaties beperkt. Hierdoor moeten vrouwen
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vaker dan mannen voor langere tijd in een weinig veranderende omgeving.verblijven. Dit geldt met name voor de langgestrafte vrouwen, van
wie ongeveer de helft meer dan twee jaar moet zitten. Ook brengt de
relatief geringe differentiatie met zich mee dat verschillende bestemmingen en regiems binnen-één inrichting gerealiseerd moeten worden,
terwijl de mate van beveiliging var de inrichting wordt gericht op de
groep die het sterkst moet worden bewaakt (preventief gehechten, langgestraften). Dit betekent dat gedetineerden ten aanzien van wie relatief
lage beveiligingseisen hoeven te worden gesteld (met een korte straf of
een kort strafrestant), meer in hun bewegingsvrijheid worden beperkt
dan strikt noodzakelijk is.
Hierdoor is er bij vrouwen meer. dan bij mannen sprake van weinig
variatie in het detentieleven, van vastgeroeste verhoudingen en "hospitalisatie". Dit gaat des te meer op voor buitenlandse vrouwen, die voor
een belangrijk deel afgesloten zijn van externe contacten en bovendien
geen mogelijkheden tot verlof of strafonderbreking hebben. Dit zou zich
moeten uiten in de behoefte aan afwisseling en uitdaging, hetgeen inderdaad het geval is: de animo om aan de arbeid deel te nemen is
groot, niet steeds omdat het werk zo leuk is, maar meer om de beloning en de afwisseling. Ook is er grote belangstelling voor diverse
activiteiten. Men zou graag zien dat deze zowel kwantitatief als kwalitatief verbeterd worden. Nu duren ze vaak te kort; het aanbod wordt te
gering gevonden en ze worden vaak te weinig serieus genomen. In dit
verband is ook te begrijpen dat men de gedachte van eén."detentieplan"
positief beschouwt, niet alleen voor het uitstippelen van een detentiefasering, maar ook voor het plannen van activiteiten met het oog op de
terugkeer in de samenleving.
In het genoemde onderzoek van Grapendaal (1987) bleek dat, hoewel er
bij de gedetineerden wel oppositie tegen de inrichting bestaat, de onderlinge solidariteit nergens erg groot is. De noodzaak tot oppositie zou
niet duidelijk aanwezig zijn door het hoge voorzieningenniveau- en de
goede rechtspositie in Nederland. Dit in tegenstelling tot het buitenland,
waar gedetineerden zich vaak blijken af te zetten tegen de leiding en
zich onderling min of meer solidair betonen.
Ook in de Nederlandse inrichtingen voor vrouwen staan bewarend
personeel en gedetineerden niet als groepen met tegenstrijdige belangen
tegenover elkaar. Oppositie komt zeker wel voor, maar over het algemeen wordt de verhouding tot het bewarend personeel door de vrouwelijke gedetineerden als redelijk beoordeeld. Evenals ten aanzien van
medegedetineerden, hebben gedetineerden met sommige bewaarders een
meer persoonlijke band en kunnen met anderen daarentegen slecht opschieten. De afwezigheid' van een duidelijk klimaat van' oppositie kan
mede worden veroorzaakt door het feit dat het grootste deel van de
vrouwen geen eerdere detentie-ervaring in Nederland heeft of zelfs
nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. Hierdoor worden maar
weinig "criminele" normen en waarden naar de inrichting meegenomen.
Wel veroorzaakt de doorgaans afwezige penitentiaire ervaring dat de
onzekerheid en de behoefte aan informatie groot is: bij binnenkomst
betreft dat vooral kennis met betrekking tot de regels en de gang van
zaken binnen de inrichting; later blijken gedetineerden vooral behoefte
te hebben aan informatie omtrent mogelijkheden van overplaatsing,
verlof en strafonderbreking.
In het hierboven aangehaalde onderzoek wordt gesignaleerd dat in alle
onderzochte inrichtingen "isolationisme" heerst: het eigenbelang van de
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gedetineerde staat voorop en de solidariteit met anderen beperkt zich
hoogstens tot een kleine groep van medegedetineerden. In de inrichtingen voor vrouwen kan evenmin worden gesproken van een allesoverheersende onderlinge solidariteit. De contacten met medegedetineerden
worden redelijk genoemd. Er komt weinig openlijke onderlinge agressie
voor en in het algemeen probeert men zo goed mogelijk met anderen op
te schieten en men helpt elkaar in praktische zaken. Men zegt echter
ook dat er veel jaloezie is en dat er veel geroddeld wordt. De gedetineerden blijken een zekere afstand tot elkaar te bewaren uit angst voor
misbruik van vertrouwen. In de meer persoonlijke contacten beperkt
men zich tot één of enkele medegedetineerden.
Voorts heeft groepsvorming van gedetineerden een negatieve uitwerking op het klimaat. Ongeveer een derde van de gedetineerdenbevolking
bestaat uit druggebruikers. Zij worden door de overige gedetineerden
doorgaans maar matig gewaardeerd, enerzijds omdat men vindt dat zijj
zeer veel aandacht opeisen, anderzijds omdat door hun aanwezigheid een
ieder wordt onderworpen aan strenge controlemaatregelen ter voorkoming van invoer en gebruik van drugs in de inrichting.
Op basis van spreektaal en culturele achtergrond ontstaan er gescheiden groepen gedetineerden en kunnen vrouwen geïsoleerd raken. Buitenlandse vrouwen (gemiddeld 35% van de inrichtingsbevolking) kunnen
door de taalbarrière vaak niet terecht bij functionarissen en activiteiten
en zijn beperkt in hun contacten met de buitenwereld. Hoewel zij daardoor een extra zware detentie ondergaan, is er geen overheersend verlangen om de detentie zo mogelijk in eigen land voort te zetten. Soms
speelt hier schaamtegevoel een rol, vaker echter geeft het hoge voorzieningenniveau en een betere bejegening van de gedetineerden in Nederland de doorslag.
Tenslotte is er een (beperkt) aantal gedetineerden dat lijdt aan een
psychische stoornis. Zij vormen een belasting voor hun omgeving. Hoewel hun relatieve aantal ongeveer gelijk is aan dat in de inrichtingen
voor mannen, is er voor hen geen goede opvangmogelijkheid.
Er blijken twee specifieke spanningsvelden te bestaan die het leven in
de inrichting beïnvloeden. Het eerste spanningsveld ligt op het vlak
van de privacy. Het wordt gewaardeerd dat elke gedetineerde een eigen
cel heeft, waarop zij zich kan terugtrekken, hetgeen door anderen gerespecteerd wordt. De mogelijkheid van "celdeling" wordt niet door alle
gedetineerde vrouwen afgewezen, maar om hier serieus over te denken
zou wat hen betreft aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan: de, cellen zouden groter moeten zijn en men zou moeten kunnen
kiezen met wie men de cel deelt. Wanneer men gedwongen is voor langere tijd alleen op de cel te verblijven, is er zelfs een "teveel aan
privacy". Dit geldt met- name in het weekeinde, wanneer de gedetineerden om beheersredenen pas 's middags worden uitgesloten. Dat de gedetineerden toch het gevoel hebben .dat er voor hen nauwelijks enige
privacy bestaat, heeft dan ook andere oorzaken: alles wat van jou is, is
voor anderen toegankelijk, zelfs je brieven worden gelezen; sommigen
proberen alles van je te weten te komen en vertellen dat door; het is
niet toegestaan je met iemand terug te trekken op een cel. Dit verbod
bestaat mede ter voorkoming van sexuelè contacten: het tweede spanningsveld. De problematiek van intimiteiten in de inrichting lijkt uitdrukkelijk te spelen, doch blijkt niet goed bespreekbaar te zijn. In
ieder geval worden de onderlinge verhoudingen door deze kwestie negatief beïnvloed.

De gemiddelde leeftijd van de ingesloten vrouwen (ongeveer 32 jaar)
ligt betrekkelijk hoog, zeker als een vergelijking wordt gemaakt met
mannelijke gedetineerden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
merendeel van de vrouwen één of meer kinderen heeft. Door de detentie wordt de band met de kinderen ernstig verstoord. Een klein deel
van de moeders ziet hen bij het bezoek, de meesten echter hebben
alleen contact via de telefoon, of via brieven en een kwart heeft helemaal geen direct contact. In een enkel geval heeft de moeder het kind
bij zich in de inrichting; de regel is dat dit kan, totdat het kind negen
maanden oud is. Omdat de scheiding van de kinderen tot een duidelijk
gevoel van gemis leidt, is aan alle gedetineerde vrouwen gevraagd hoe
zij het zouden vinden als kinderen tot de schoolgaande leeftijd in de
inrichting zouden kunnen verblijven. Zij zijn het erover eens dat de
leefsitgatie zoals die nu is, een slechte invloed op kinderen zou hebben.
Ruim de helft van de vrouwen vindt dat kinderen niet in een dergelijke
omgeving thuishoren en dat het beter is de mogelijkheden voor moeders
om hun kinderen te zien uit te breiden. Iets minder dan de helft denkt
dat moeder en kind beter samen kunnen zijn, mits het leefmilieu aangepast wordt aan de aanwezigheid van kinderen.
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Inleiding

In dit verslag worden de resultaten weergegeven van een onderzoek in
drie penitentiaire inrichtingen voor vrouwen. Tot op heden zijn gedetineerde vrouwen nauwelijks onderwerp geweest van systematisch onderzoek. Hoofdzaak voor deze verwaarlozing is waarschijnlijk het feit dat
zij slechts een heel klein deel van de totale gedetineerdenbevolking
uitmaken: eind 1986 waren er 4478 mannen gedetineerd tegen 135 vrouwen'. Hoewel het aandeel van de vrouwen door de jaren heen nauwelijks veranderde, is hun absolute aantal de laatste jaren steeds toegenomen.

Figuur 1: Aantal gedetineerde vrouwen in de jaren 1981 t/m 1986, aan het eind
van elk jaar
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Bron: CBS

Evenals bij de mannen is er bij de vrouwen sprake van een cellentekort, waardoor voorlopig gehechte vrouwen vaak weer naar huis gestuurd worden en waardoor vrouwen met een lopend vonnis2 pas na lange tijd, soms zelfs pas na enige jaren, hun straf kunnen uitzitten. Voor
mannelijke gedetineerden is er echter, hoewel er te weinig plaatsen
zijn, een grote verscheidenheid aan inrichtingen met verschillende bestemmingen en regiems. Voor vrouwen is er lange tijd slechts één inrichting geweest; sinds 1978 waren er drie inrichtingen. Verschillende
bestemmingen en regiems moeten binnen deze inrichtingen gerealiseerd
worden, zodat het meest gesloten paviljoen en een open gevangenis zich

1 CBS, juli 1987.
2

De term "lopend vonnis" wordt gebruikt wanneer iemand die zich in vrijheid bevindt,
is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
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binnen hetzelfde, streng beveiligde, complex kunnen bevinden. Doordat
medio 1987 twee nieuwe penitentiaire inrichtingen voor vrouwen geopend zijn, is niet alleen het tekort aan plaatsen verminderd, maar zijn
er ook iets meer mogelijkheden voor vrouwelijke gedetineerden. Zo is
er nu een aparte half-open inrichting in Sevenum en in Utrecht bevindt
de open gevangenis zich niet binnen, maar naast het gesloten deel van
de inrichting. De gesloten inrichtingen hebben iets meer ruimte voor
differentiatie.

1.1

Achtergrond en doel van het onderzoek
Tot het doen van een inventarisatie-onderzoek naar gedetineerde vrouwen werd besloten, nadat er door het WODC twee van dergelijke onderzoeken waren gedaan: één in de inrichtingen voor langgestrafté mannen
(Rook, 1982) en één in de manneninrichtingen met een half-open regiem
(Kommer en Brouwers, 1986). Doel van dit onderzoek is inzicht te geven
in de samenstelling van de gedetineerdenpopulatie in de penitentiaire
inrichtingen voor vrouwen en in de aard en omvang van categorieën
gedetineerden die voor deze inrichtingen problemen opleveren.
Bij de twee bovengenoemde onderzoeken werden geen vragen aan de
gedetineerden zelf gesteld. Van vrouwelijke gedetineerden zijn veel
minder onderzoeksgegevens beschikbaar dan van mannelijke gedetineerden. Hun positie binnen het gevangeniswezen is beduidend anders dan
die van de mannen, terwijl de mogelijkheden voor vrouwen op dit moment aan verandering onderhevig zijn. Een en ander leek voldoende
reden om van de gedetineerde vrouwen zelf te weten te komen hoe zij
hun detentie ervaren, wat zij vinden dat hiervan de goede en slechte
kanten zijn, wat zij veranderd zouden willen zien en wat hun ideeën
voor verandering zijn. Daarom is besloten tevens een detentiebelevingsonderzoek te doen.

1.2

Opzet en uitvoering
Bij de start in november/december 1986 van het eerste deel van het
onderzoek, de inventarisatie, had Nederland drie penitentiaire inrichtingen voor vrouwen, met in totaal 134 plaatsen: de huizen van bewaring/gevangenissen in Groningen (10 plaatsen), in Maastricht (37 plaatsen) en in Amsterdam (87 plaatsen). Alle vrouwen die op dat moment in
een van deze drie inrichtingen gedetineerd waren, zijn in het onderzoek
betrokken.
Op basis van de resultaten van de twee eerder genoemde inventarisatieprojecten en aan de hand van gesprekken met leden van verschillende
disciplines in de drie inrichtingen en met medewerkers op het departement, zijn twee lijsten opgesteld met vragen naar mogelijk voorkomende
problemen. Eén vragenlijst werd door het bewarend personeel ingevuld
voor die gedetineerde vrouwen die al ten minste twee weken in de inrichting verbleven, de andere werd door de medische diensten ingevuld.
Zodoende werden er per gedetineerde twee vragenlijsten ingevuld. Van
de vragenlijsten voor het bewarend personeel zijn er 18 niet ingevuld,
de medische diensten vulden alle lijsten in. Naast de vragenlijsten zijn
administratieve gegevens verzameld aan de hand van de inrichtingskaarten en uittreksels uit de Justitiële Documentatie. Voor zeven gedetineerden ontbreken deze uittreksels.
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Nadat alle gegevens verwerkt waren, zijn er gesprekken in de drie inrichtingen gevoerd met directie, bewarend personeel en medische dienst
om te toetsen of de gevonden resultaten een goed beeld geven van de
gemiddelde situatie in de inrichtingen.
Het detentiebelevingsonderzoek onder vrouwelijke gedetineerden heeft
van mei t/m juli 1987 plaatsgevonden. Rond die tijd werden twee nieuwe penitentiaire inrichtingen voor vrouwen in gebruik genomen; deze
waren echter nog te kort geopend om ze bij het onderzoek te betrekken. Aan alle vrouwen die in een van de drie betrokken inrichtingen
verbleven, is een brief gestuurd met de aankondiging van het onderzoek, het doel ervan en de manier van uitvoering. Hierna werd hun de
kans gegeven aan de onderzoekers vragen te stellen.
Van alle gedetineerden werd een aantal achtergrondgegevens genoteerd. Indien een vrouw aan het onderzoek wilde meedoen en al minstens 2 à 3 weken in de inrichting verbleef, werd haar, voordat een
interview werd afgenomen, gevraagd een verklaring te ondertekenen dat
zij vrijwillig aan het onderzoek meewerkte. De vragenlijst bestond uit
zowel gesloten als open vragen. Daar wij zoveel mogelijk informatie van
de vrouwen wilden verkrijgen, werd een vrij groot aantal open vragen
gesteld.

1.3

Deelname aan het onderzoek
Zoals reeds vermeld, zijn bij het eerste deel van het onderzoek alle 133
vrouwen die op dat moment in een van de drie betrokken inrichtingen
gedetineerd waren, betrokken.
Bij het detentiebelevingsonderzoek zijn 135 vrouwen benaderd. (Meer
vrouwen dan de capaciteit, omdat in de loop van het onderzoek in
Amsterdam vrouwen vertrokken en anderen gekomen waren.) Uiteindelijk
hebben met 107 vrouwen (79,3%) gesprekken plaatsgevonden, waarvan 57
in het Nederlands. Vijf vrouwen werden met behulp van een als tolk
fungerende medegedetineerde geïnterviewd. Van de 28 vrouwen met wie
geen vraaggesprek plaatsvond, konden er twee vanwege taalproblemen
niet geïnterviewd worden, één vrouw was op transport en 25 wilden
niet aan het onderzoek meewerken. Bij vergelijking van achtergrondgegevens werden tussen deze groep en degenen met wie wel interviews
plaatsvonden, geen belangrijke verschillen gevonden.

1.4

Rapportage
In de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven
van de drie penitentiaire inrichtingen. Paragraaf 2.2 bestaat hoofdzakelijk uit administratieve gegevens, nl. enkele demografische (leeftijd en
nationaliteit) en strafrechtelijke gegevens (verblijfstitel, strafduur, delict en strafrechtelijk verleden).
In hoofdstuk 3 t/m 9 zijn de gegevens uit de interviews met de gedetineerde vrouwen en die uit de vragenlijsten van bewarend personeel en
medische diensten per onderwerp beschreven. In deze hoofdstukken zijn
geen tabellen opgenomen en worden niet steeds percentages en precieze
aantallen vermeld. Wanneer gesproken wordt van "de meeste" of "het
merendeel" van de vrouwen, dan is dit ten minste 60% van de beschreven groep, "veel" betekent meer dan de helft en "een groep" is altijd
een aantal van 10 tot 15 personen.
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In hoofdstuk 3 komen aspecten van de gang door de inrichtingen aan
de orde, zoals plaatsing op een paviljoen, overplaatsing, verlof en
strafonderbreking en voorbereiding op de terugkeer naar de vrije maatschappij.
In hoofdstuk 4 wordt het dagelijkse programma binnen de inrichting
aan de orde gesteld. Hierbij worden de arbeid, de activiteiten, het luchten en de maaltijden besproken.
Hoofdstuk 5 besteedt aandacht aan contacten van gedetineerden met
diensten en personen binnen de inrichting, voor zover ze geen betrekking hebben op hulpverlening, arbeid en activiteiten.
Naast de contacten binnen hebben de gedetineerden ook contacten
met personen buiten de inrichting. Hoe zij deze contacten onderhouden
en welke mogelijkheden zij daarbij hebben, wordt beschreven in hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 gaat over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van
de gedetineerden en zaken die hiermee samenhangen.
In hoofdstuk 8 gaan we iets verder in op de groep buitenlandse vrouwen, aangezien zij een grote groep, met specifieke problemen, binnen
het gevangeniswezen vormen.
Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de antwoorden van de gedetineerden
op de vraag, wat zij het leukste en wat zij het vervelendste vinden van
hun verblijf in de inrichting, op een rijtje gezet.
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2

2.1

De inrichtingen voor vrouwen en hun bevolking

De inrichtingen
Vanaf 1972 brachten alle gedetineerde vrouwen hun detentie door in het
huis van bewaring/gevangenis te Rotterdam. Deze inrichting had toen
een capaciteit van 50 cellen. Begin 1978 verhuisde men naar een van de
torens van het inrichtingencomplex "Over Amstel" te Amsterdam. De
capaciteit werd uitgebreid tot 70 plaatsen. In hetzelfde jaar werd de
vrouwenafdeling in het huis van bewaring (hvb) te Maastricht geopend,
en kwam de totale capaciteit op 107 cellen. In 1980 werden 10 cellen
voor vrouwen in het hvb te Groningen in gebruik genomen. Met een
uitbreiding in 1985 van de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen (PIV)
in Amsterdam met vijf open plaatsen en een afdeling in een van de
mannentorens, kwam de totale cellencapaciteit op 134.
Medio 1987 werden nog twee inrichtingen geopend: hvb/gevangenis (44
plaatsen) en open gevangenis (6 plaatsen) te Utrecht en de half-open
inrichting in Sevenum (42 plaatsen)3, waardoor de totale capaciteit voor
gedetineerde vrouwen in Nederland nu 226 plaatsen is.
In het navolgende wordt een beschrijving gegeven van de drie in het
onderzoek betrokken inrichtingen.

2.1.1

Groningen
De vrouweninrichting in Groningen is verbonden aan het hvb voor mannen. De inrichting heeft een capaciteit van 10 cellen, waarvan 3 voor
preventief gehechten4, één voor subsidiair gehechtenó en 6 voor arrestanten. De maximale verblijfsduur is drie maanden. In de praktijk blijkt
de verblijfsduur echter vaak langer dan drie maanden te zijn. Tijdens
het eerste gedeelte van het onderzoek waren drie vrouwen veroordeeld
tot een gevangenisstraf (één kortgestrafte en twee langgestraften)6, zes
vrouwen preventief en één subsidiair gehecht. Bij het tweede deel van
het onderzoek waren vier vrouwen veroordeeld (allen langgestraft), vijf
preventief gehecht en van één vrouw is dit niet bekend.
De vrouwenafdeling heeft een eigen regiem, in principe van algehele
gemeenschap7, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen veroor-

3 De inrichting in Sevenum cal in 1988 uitgebreid worden tot 58 plaatsen.
4 Als iemand preventief gehecht is, wil dat zeggen dat zij/hij gedetineerd is in afwachting van het vonnis van de rechter.
b Subsidiaire hechtenis is een vervangende vrijheidsstraf, die men moet uitzitten als men
een opgelegde geldboete niet betaalt.
6 Personen met een gevangenisstraf van 3 maanden of korter noemen we kortgestraft,
van S t/m 6 maanden middellanggestraft en met een straf van langer dan 6 maanden
langgestraft. Deze definitie wijkt af van de landelijke definiëring.
7 In een regiem van algehele gemeenschap worden de gedetineerden alleen gedurende de
nacht ingesloten. In een regiem van beperkte gemeenschap mogen de gedetineerden
alleen op bepaalde uren buiten hun cel verblijven.
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deelden en niet-veroordeelden. De maaltijden worden, met uitzondering
van het ontbijt, gezamenlijk gebruikt.
Er kan halve dagen worden gewerkt. In principe mag de arbeid alleen
voor bezoek aan dokter of tandarts onderbroken worden. De arbeidsmogelijkheden voor de vrouwen zijn: textielarbeid, schoonmaakwerk en
werk dat in de cel verricht kan worden.
Wat de activiteiten betreft, kan men meedoen aan: creativiteit, tekenen, gitaarles, naailes, sport, geestelijke verzorging, onderwijs, vorming
en spelvormen.
Iedere gedetineerde mag eenmaal per week gedurende één uur bezoek
ontvangen. Ten tijde van het onderzoek mochten de gedetineerden eenmaal per week telefonisch een privégesprek voeren; dit is nu tweemaal
per week.
Het personeel moet ervoor zorgen dat er geen contacten plaatsvinden
tussen vrouwelijke en mannelijke gedetineerden. Telefoongesprekken met
en bezoek van of aan mannelijke gedetineerden mogen alleen plaatsvinden met toestemming van de directie.

2.1.2

Maastricht
Het huis van bewaring in Maastricht heeft twee aparte vleugels voor
vrouwelijke gedetineerden, met een totale capaciteit van 37 cellen. Ten
tijde van het inventarisatie-onderzoek functioneerde de inrichting als
zowel hvb als gevangenis. De gedetineerden die preventief gehecht
worden, komen binnen op paviljoen A, dat een capaciteit heeft van 24
cellen. Het regiem op dit paviljoen is er een van beperkte gemeenschap. Paviljoen B heeft een capaciteit van 13 cellen met een regiem
van algehele gemeenschap. Tijdens het eerste deel van het onderzoek
waren er 4 open plaatsen en 9 plaatsen voor (gearresteerde) zelfmeldsters8. Sinds januari 1987 is de inrichting in Maastricht alleen hvb.
Zelfmeldsters werden vóór deze datum alleen voor Maastricht opgeroepen, nu alleen voor Sevenum.
Eind 1986 verbleven in het hvb te Maastricht twee vrouwen in afwachting van hun uitzetting; één vrouw wachtte op overplaatsing naar
een inrichting voor ter beschikking van de regering gestelden (passant
tbr); 15 vrouwen waren preventief en één was subsidiair gehecht; er
waren elf zelfmeldsters en zeven vrouwen die een gevangenisstraf na
hun preventieve hechtenis opgelegd hadden gekregen. Er waren vijf
vrouwen kort-, zes middellang- en zeven langgestraft. Tijdens het detentiebelevingsonderzoek zaten 12 vrouwen reeds een gevangenisstraf
uit, waren er 23 preventief gehecht en zat één vrouw op haar uitzetting te wachten. De strafduur was voor twee van deze vrouwen kort,
voor één middellang en voor negen lang.
De gedetineerden kunnen halve dagen werken, afwisselend 's morgens
en 's middags. Gedetineerden die in een hvb verblijven, zijn niet verplicht om te werken. Degenen die niet aan de arbeid deelnemen, moeten
echter gedurende deze tijd op hun cel verblijven. De werkmogelijkheden
voor de vrouwen zijn: wasserij, particuliere arbeid, keukenhulp, huisdienst en werk dat in de cel verricht kan worden.

Onder zelfineldstere wordt verstaan diegenen die na hun veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf met een eg. "lopend vonnis" worden heengezonden ten einde
zich te zijner tijd na een oproep bij een bepaalde inrichting te melden om hun straf
te ondergaan.
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De activiteiten waaraan men kan deelnemen, zijn: sport, creatieve handvaardigheid, gespreksgroepen, groepsmaatschappelijk werk, onderwijs,
lichamelijke verzorging en bloemschikken. Voor deelname aan de creatieve handvaardigheid wordt een klein bedrag per keer gevraagd, als
tegemoetkoming in de materiaalkosten. Daarnaast worden incidentele
activiteiten georganiseerd, zoals theater, films en optredens van muziekgroepen. Eenmaal per week mogen de gedetineerden de bibliotheek van
de inrichting bezoeken om boeken te lenen en eveneens eenmaal per
week in de winkel inkopen doen.
Iedere gedetineerde had tijdens het onderzoek het recht gedurende
één uur per week bezoek te ontvangen, en eenmaal in de maand nog
een uur extra. Dit is nu twee uur per week geworden. Gebruikmaking
van de telefoon geschiedt op eigen kosten, maximaal driemaal per week
en in totaal 20 minuten. Steekproefsgewijs kan het bewarend personeel
zo'n gesprek afluisteren.

2.1.3

Amsterdam
De penitentiaire inrichting voor vrouwen "De Singel" in Amsterdam bevindt zich in een van de torens van de Penitentiaire Inrichtingen "Over
Amstel" en heeft een eigen directie. De vrouweninrichting is verdeeld in
8 paviljoens, waarvan er een is ondergebracht in een van de andere
torens, nl. in het hvb voor mannen "Het Veer". De indeling van de paviljoens is als volgt.
- Paviljoen la en lb vormen samen een hvb met een capaciteit van 20
cellen en een regiem van beperkte gemeenschap.
- Paviljoen 2 is een gevangenis voor langgestraften met een capaciteit
^
van 10 cellen en een regiem van beperkte gemeenschap.
- Paviljoen 3 is een gevangenis voor langgestraften. Het heeft een cellencapaciteit van 10 en een half-open regiem.
- Paviljoen 4 heeft 10 cellen voor langgestraften en een regiem van algehele gemeenschap.
- Paviljoen 5 idem.
- Paviljoen 6 is de inkomstafdeling. Ook hier is de capaciteit 10 cellen.
Het heeft een regiem van beperkte gemeenschap.
- Paviljoen 7 is een open paviljoen voor 5 vrouwen die geselecteerd
zijn voor een open inrichting (Penitentiaire Open Inrichting of POI).
- Paviljoen 8 bevindt zich in "Het Veer". Het is een hvb met een halfopen regiem en bestemd voor 12 vrouwen, die voor dit paviljoen geselecteerd worden. Drie van deze vrouwen zitten samen op een zaaltje9.
Tijdens het inventarisatie-onderzoek was één vrouw gedetineerd als passant tbr, waren er 33 preventief gehecht en zaten 52 vrouwen hun
gevangenisstraf uit. Van deze vrouwen waren er 3 middellanggestraft en
49 langgestraft. Tijdens het detentiebelevingsonderzoek waren 51 vrouwen veroordeeld tot een gevangenisstraf: 50 vrouwen lang- en één
vrouw middellanggestraft. Eén vrouw was principaal gehecht en 38 preventief.

Inmiddels is paviljoen 8 een half-open gevangenis. Het taaltje is bestemd voor gedetineerden die subsidiair (zie noot 5) of principaal gehecht zijn. Principale hechtenis is
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, opgelegd voor een overtreding.
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In principe wordt er in de PIV hele dagen gewerkt, waarbij de ochtendarbeid ongestoord dient te verlopen; tegenwoordig mag men tijdens
de arbeid wel worden opgeroepen door het maatschappelijk werk. De
veroordeelde gedetineerden zijn verplicht aan de arbeid deel te nemen.
Indien niet-veroordeelden aan de arbeid willen meedoen, moeten zij zich
houden aan de regels die op veroordeelden van toepassing zijn. Zowel
afgestraften (veroordeelden) als preventief gehechten krijgen een arbeidsbeloning die opgetrokken is naar het niveau van de langgestrafte
mannen, met uitzondering van degenen die op het inkomstpaviljoen
verblijven. De volgende arbeidsmogelijkheden zijn aanwezig: wasserij,
wasserette, confectie-afdeling, particuliere arbeid, inpak- en snij-afdeling en de huisdienst.
's Middags is er tijd voor luchten, bezoek en activiteiten. Doet men
hier niet aan mee, dan moet men werken. De activiteiten waaraan kan
worden deelgenomen, zijn: sport, jazzballet, yoga, kookcursus, vrije expressie, textiele werkvormen, naaicursus, muziekcursus, VOS-cursus,
kapcursus, gespreksgroepen, onderwijs en Open Schoolproject. Zo nu en
dan worden andere activiteiten georganiseerd, zoals toneelvoorstellingen,
optredens van popgroepen, films, competities en disco's. De gedetineerden mogen eenmaal per week boeken lenen uit de inrichtingsbibliotheek.
Ook krijgen zij eenmaal per week de gelegenheid om op eigen kosten
artikelen in de winkel te kopen.
Eenmaal per week mogen de vrouwen gedurende één uur bezoek ontvangen. Langgestraften mogen per week twee uur bezoek hebben; zij
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om bezoek zonder toezicht
te ontvangen. Telefoongesprekken zijn voor eigen rekening en mogen
eenmaal per week (maximaal 10 minuten) plaatsvinden.

2.2

Enige kenmerken van de gedetineerde vrouwen
In deze paragraaf worden enkele demografische en strafrechtelijke gegevens van de gedetineerdenbevolking vermeld. In de beschrijving worden de gegevens uit het inventarisatie- resp. het detentiebelevingsonderzoek gegeven.

2.2.1

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de gehele gedetineerdenbevolking ligt op 31
resp. 32 jaar. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de leeftijd in
categorieën voor beide delen van het onderzoek.

Tabel 1: Leeftijd

invent. onderzoek
18-22 jaar
23-29 jaar
30-39 jaar
40 jaar en ouder

12
54
46
21

( 9%)
( 41%)
( 35%)
( 16%)

133 (100%)
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detentiebeL. ond.
8
49
55
23

( 6%)
( 36%)
( 41%)
( 17%)

135 (100%)

2.2.2

Nationaliteit
Het aantal buitenlandse vrouwen is in de loop van het onderzoek toegenomen. In het eerste deel van het onderzoek heeft bijna driekwart van
de gedetineerden de Nederlandse nationaliteit, in het tweede deel is dat
59%. Hetzelfde blijkt bij het geboorteland: 47% resp. 34% is in
Nederland geboren. Tabel 2 geeft een overzicht van de nationaliteit.

Tabel 2: Nationaliteit
invent. onderzoek
Nederlandse
Surinaamse
Westeuropese
Zuideuropese
Zuidamerikaanse
Noordamerikaanse
Aziatische
Afrikaanse

95
1
6
4
18
1
6
2

( 71%)
( 1%)
( 5%)
( 3%)
( 14%)
( 1%)
( 5%)
( 2%)

133 (100%)

detentiebel. ond.
79
1
7
5
28
3
10
2

( 59%)
( 1%)
( 5%)
( 4%)
( 21%)
( 2%)
( 7%)
( 2%)

135 (100%)

Opvallend is het relatief vrij grote aantal gedetineerden met een Zuidamerikaanse nationaliteit: zij vormen de helft van de gedetineerden met
een andere dan de Nederlandse nationaliteit. Van hen is het merendeel
Colombiaanse.
Van de vrouwen woont 25% resp. 37% niet in Nederland en spreekt
25% resp. 42% geen Nederlands.
2.2.3

Verblijfstitel

Van de gedetineerden die op het moment van onderzoek in een van de
inrichtingen verbleven, is ongeveer de helft veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Tabel 3: Verblijfstitel
invent. onderzoek
gevangenisstraf (na preventieve hechtenis)
zelfineldster
subsidiaire hechtenis
preventieve hechtenis
principale hechtenis
uitzetting/uitlevering
passant tbr

62 ( 47%)
11 ( 8%)
2 ( 2%)
54 ( 41%)

detentiebet. ond.

2 ( 2%)
2 ( 2%)

66 ( 49%)
67 ( 50%)
1 ( 1%)
1 ( 1%)
1 ( 1%)

133 (100%)

135 (100%)
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De afname van het aantal veroordeelden tijdens het onderzoek is te
verklaren uit het feit dat er gedurende de eerste zes maanden van 1987
geen zelfmeldsters werden opgeroepen.

2.2.4

Strafduur

De gemiddelde strafduur bedraagt 3 jaar in het eerste gedeelte van het
onderzoek en 3 jaar en 4 maanden in het tweede gedeelte. In tabel 4 is
te zien hoe lang de opgelegde straffen zijn.

Tabel 4: Strafduur
invent. onderzoek
t/m 3 maanden
>3 t/m 6 maanden
>6 maanden t/m 1 jaar
>1 t/m 2 jaar
>2 t/m 4 jaar
>4 jaar

6
9
8
17
19
14

8%)
( 12%)
( 11%)
( 23%)
( 26%)
( 19%)

73 (100%)

detentiebet. ond.
2
2
10
17
23
13

3%)
( 3%)
( 15%)
( 25%)
( 34%)
( 19%)

67 (100%)

Van de vrouwen die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd
hebben gekregen, behoort 79% resp. 94% tot de langgestraften. Van deze
groep is de gemiddelde strafduur ongeveer 3,5 jaar.
Tijdens de interviews werd door gedetineerden opgemerkt dat een
lange straf geen enkele zin heeft: een paar maanden straf schrikt af,
maar hoe langer je zit, hoe meer haatgevoelens je krijgt. Er zou volgens hen meer rekening moeten worden gehouden met het feit dat het
voor veel vrouwen de eerste keer is dat zij met justitie in aanraking
zijn gekomen en vaker zou er een onvoorwaardelijke straf gecombineerd
met een voorwaardelijk deel opgelegd moeten worden, waardoor je na
een afschrikeffect de kans krijgt je goed te gedragen en buiten te
blijven, terwijl je bij herhaling alsnog je straf moet uitzitten.

2.2.5

Huidige delict
Tabel 5 laat zien voor welk delict de vrouwen t.t.v. het onderzoek gedetineerd zijn. Indien er meer delicten vermeld zijn, hetgeen het geval
is bij veertien vrouwen, is gekeken naar het zwaarstbedreigde delict,
d.w.z. het delict waarop de hoogste maximale straf staat.
Meer dan de helft van de delicten valt onder de Opiumwet. In het inventarisatie-onderzoek zijn deze delicten in bijna de helft en in het
detentiebelevingsonderzoek in 64% van de gevallen gepleegd door buitenlandse vrouwen. Van de vermogensdelicten bestaat een derde uit
diefstal met braak en een derde uit diefstal met geweld. Onder de Categorie "overige delicten" vallen lichte geweldsdelicten (zoals lichte mishandeling, brandstichting), zedendelicten en misdrijven van de Wegenverkeerswet.
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Daarnaast zit één vrouw in het inventarisatie-onderzoek voor een
overtreding en twee resp. één in afwachting van hun uitzetting. Elf
resp. veertien vrouwen zitten naast hun gevangenisstraf ook nog een
subsidiaire hechtenisstraf uit.

Tabel 5: Delict waarvoor gedetineerd
invent. onderzoek
vermogensdelict
ernstig geweldsdelict
overtreding van de Opiumwet
overige delicten

36
21
68
5

( 27%)
( 16%)
( 52%)
( 4%)

130 (100%)

2.2.6

detentiebel. ond.
28
17
84
6

( 21%)
( 13%)
( 62%)
( 4%)

135 (100%)

Strafrechtelijk verleden
Gegevens over het. strafrechtelijk verleden van de gedetineerden zijn
alleen in het eerste deel van het onderzoek verzameld.
Van de gedetineerde vrouwen is 38%, voor zover bekend, nooit eerder
met justitie in aanraking geweest; 19% is eerder veroordeeld, maar niet
tot een onvoorwaardelijke straf en 15% kwam eerder met justitie in
aanraking, maar werd niet veroordeeld. 28% heeft eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd gekregen. Laat men echter de buiten Nederland wonende vrouwen buiten beschouwing, dan zijn de drie
laatstgenoemde percentages veel hoger. Dit wordt veroorzaakt door het
feit dat van slechts enkele buitenlandse vrouwen in de Nederlandse
Justitiële Documentatie andere strafrechtelijke gegevens bekend zijn dan
het huidige delict. Daarom zal in de beschrijving van het strafrechtelijk
verleden de groep buiten Nederland wonende vrouwen verder buiten beschouwing worden gelaten.

Tabel 6: Strafrechtelijk verleden van de Nederlandse vrouwen (n=100)

eerdere
pv's

eerdere
veroordelingen

eerder onvoorw.
vrijh. straf

geen

21%

40%

66%

1

14%

22%

12%

2 t/m 5
meer dan 5

24%

26%

15%

41%

12%

7%

100%

100%

100%

Van de Nederlandse vrouwen pleegde 79% vóór het delict waarvoor ze
gedetineerd zijn, één of meer andere delicten: gemiddeld 12. Degenen
die volgens de medische diensten vóór hun detentie aan drugs waren
verslaafd, pleegden gemiddeld 16 delicten en de niet-verslaafden 2.
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Vermogensdelicten zonder geweld kwamen het vaakst voor (82% van alle
delicten). In tabel 7 staan de vier meest voorkomende delicten met het
percentage vrouwen dat deze delicten vóór het huidige delict wel eens
gepleegd heeft.

Tabel 7: Detictcategorieën en percentage pleegsters (n=100)
65%
19%
17%
44%

vermogensdelict zonder geweld
vermogensdelict met geweld
geweldsdelict
overtreding van de Opiunwet

Een aantal vrouwen (34%) kreeg eerder reeds minstens eenmaal een
vrijheidsstraf opgelegd, met een gemiddelde strafduur van één jaar.

Tabel 8 laat zien op welke leeftijd het eerste delict werd gepleegd en
op welke leeftijd men voor het eerst veroordeeld werd.

Tabeb 8: Leeftijd t.t.v. eerste delict en eerste veroordeling (n=100)
leeftijd

12 - 18 jaar
18 - 23 jaar
23 - 30 jaar
30 - 40 jaar
.40 jaar en ouder

eerste delict

eerste veroord.

22%
28%
36%
11%
3%

15%
28%
34%
20%
3%

100%

100%

De gemiddelde leeftijd bij het eerste delict is 25 jaar en die bij de eerste veroordeling 26 jaar.
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3

De gang door de inrichtingen

Als een vrouw gearresteerd is, brengt zij meestal enige tijd in een politiecel door en wordt vervolgens overgebracht naar een huis van bewaring. Kortgestraften kunnen hun straf in een huis van bewaring uitzitten, langer gestraften gaan na hun veroordeling naar de gevangenis; tot
de zomer van 1987 en in dit onderzoek was dit altijd naar paviljoen 2
in Amsterdam. Voor de veroordeling worden de gedetineerde vrouwen
meestal al eens overgeplaatst naar een ander paviljoen of een andere
inrichting. In de gevangenis doorlopen zij paviljoen 2 tot en met 5 en
gaan de laatste maanden eventueel naar de POI. Vanaf paviljoen 5 of
vanuit de POI keren zij terug naar de vrije maatschappij.

3.1

Binnenkomst in de inrichting
Voor de meeste vrouwen die een huis van bewaring binnenkomen, is het
hun eerste kennismaking met de "bajes". Zij zijn vaak onzeker, in de
war en weten helemaal niet wat hun te wachten staat. Een vrouw vertelt: "Toen ik hier kwam, zat ik in beperkingen1°. Ik wist nog van
niets en had alleen contact met bewarend personeel, die mij steeds
maar naar mijn zaak vroegen. Ik dacht dat zij mij uithoorden om te
rapporteren. Later begreep ik pas dat zij dit uit belangstelling of
nieuwsgierigheid deden en dat je ook niets hoeft te zeggen als je dat
niet wilt". Een andere vrouw omschrijft haar binnenkomst als volgt: "Je
weet niet wat je overkomt als je binnenkomt; er was overal geschreeuw
en lawaai. Ik schrok heel erg van mijn medegedetineerden. In het begin
wilde ik me nergens mee bemoeien en nergens aan meedoen, ik zat
alleen maar te balen en was voortdurend doodmoe". De gedetineerden
geven aan dat nieuw binnengekomen mensen behoefte hebben aan enige
duidelijkheid, maar als zij onmiddellijk overladen worden met een berg
informatie, wordt de verwarring alleen maar groter. Verschillende vrouwen stellen dan ook voor om de dagelijkse gang van zaken, regels en
rechten zowel in een aantal gesprekken als op schrift in begrijpelijke
taal te vertellen. Hoe belangrijk het is om te weten waar je aan toe
bent, blijkt wel uit het feit dat dit in bijna elk interview naar voren
komt. Regels zijn bovendien op elk paviljoen en bij ieder bewaardersteam weer anders en als je niet goed op de hoogte bent, kunnen er
vervelende dingen gebeuren, zoals: je bent gearresteerd en je bezorgde
moeder stuurt je een groot pakket met spullen; bij ontvangst blijkt dat
je er bijna niets van mag hebben. Of je komt op een ander paviljoen
en hoort dat je daar van de arbeid mag wegblijven als je eens een dag
geen zin hebt, dus je roept "hoera" en neemt een dag vrij. Dan pas
blijkt dat je dan de hele verdere week ook niet meer mag werken.

10 Beperkingen kunnen in het belang van het justitiële onderzoek worden opgelegd door
de rechter-commissaris. Iemand die "in beperkingen zit" mag doorgaans geen enkel
contact hebben met medegedetineerden of personen buiten de inrichting.
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Voorbeelden van zulk "leren door ervaring" zijn legio. De onderwerpen
waarover men graag goed geïnformeerd wil worden, zijn: de dagelijkse
gang van zaken op het paviljoen waar je verblijft, praktische informatie
over wat wel en niet mag op je cel, wat je mag ontvangen of huren,
wat je kunt verwachten van je proces, hoe het er daar aan toe gaat en
hoe lang dat proces kan duren, informatie over werk en activiteiten in
de inrichting en regelingen met betrekking tot bezoek en telefoon.

3.2

Overplaatsing
Overplaatsing naar een ander paviljoen vinden de vrouwen een hele
verandering. Je komt in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen en
het duurt een poos voor je daar gewend bent en vriendinnen gemaakt
hebt. Sommigen vinden dat prettig: "Je zit veel te lang bij elkaar"; "Na
een tijdje word je het moe en kun je niet meer met een aantal mensen
opschieten". De meeste vrouwen willen wel graag een steeds opener
regiem en meer vrijheden, maar blijven ook liever langere tijd op hetzelfde paviljoen met dezelfde mensen: "Het is belangrijk dat contacten
gehandhaafd kunnen blijven"; "Het is beter als je mensen beter kent".
Zij zeggen dat er, zoals het nu gaat, bij overplaatsing geen rekening
wordt gehouden met de mensen zelf: als je niet naar een ander paviljoen wilt, moet je toch; er wordt je vaak niet verteld waarom je ergens
anders heen gaat en je wordt er ook niet op voorbereid. Een vrouw
vertelt dat het kan gebeuren dat bewarend personeel opeens naar iemands cel komt en zegt: "Pak je spullen maar, je gaat weg". Wat anders te denken dan dat je naar huis mag? De klap komt dan wel erg
hard aan wanneer duidelijk wordt dat het om een overplaatsing gaat.
Wanneer je als veroordeelde nog niet naar de gevangenis overgeplaatst bent, krijg je ook de extra privileges van het gevangenisregiem
niet. Dit wordt als onrechtvaardig ervaren.
Overplaatsing naar een andere gevangenis zou ongeveer de helft van
de vrouwen die op deze vraag antwoorden, wel willen. Zij hopen dan
dichter bij huis gedetineerd te zijn of meer vrijheden en een prettiger
leefomgeving te krijgen: "lf there was a prison that isn't so grey".

3.3

Verlof en strafonderbreking
Aan het bewarend personeel is gevraagd welke vrouwen geschikt zouden
zijn om hun detentie door te brengen in een gevangenis met een halfopen regiem, met algehele gemeenschap en de mogelijkheid tot maandelijks weekendverlof. Zij vinden bijna driekwart van de afgestrafte vrouwen geschikt. Hieronder bevinden zich ook buitenlandse vrouwen, hoewel deze groep niet voor plaatsing in een half-open inrichting in aanmerking kan komen. In Maastricht zegt men wel dat het zeer moeilijk
is in te schatten in hoeverre vrouwen uit het hvb het werkelijk goed
zouden doen in een half-open inrichting. Qua gedrag in het hvb zou het
kunnen, maar je weet niet hoe deze gedetineerden zich in andere omstandigheden zouden gedragen.
Volgens het bewarend personeel zijn 28 vrouwen met verlof geweest.
Zij hielden zich goed aan de afspraken, een enkeling die onder invloed
of te laat terugkwam, uitgezonderd.
Hoe zaken als strafonderbreking en verlof zijn geregeld, weten vooral
buitenlandse vrouwen, maar ook Nederlandse vrouwen die in het huis
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van bewaring verblijven, vaak niet. Diegenen die wel op de hoogte zijn,
vinden meestal dat verlof en strafonderbreking niet goed geregeld zijn.
Zij vinden het onrechtvaardig dat buitenlandse vrouwen nooit naar buiten mogen, dat het te lang duurt, voordat je met verlof mag en dat
verlof niet afhankelijk zou moeten zijn van de lengte van je straf.
Verder vindt men dat er met betrekking tot verlof en strafonderbreking
een willekeurig beleid wordt gevoerd: "Je bent afhankelijk van de mening van het personeel; bij een negatief advies kun je het vergeten. Je
moet mensen naar de mond praten, anders krijg je niets voor elkaar";
"De redenen om verlof af te wijzen zijn onduidelijk".
Zowel Nederlandse als buitenlandse vrouwen vinden dat iedereen de
mogelijkheid zou moeten hebben om met verlof te gaan. Voor buitenlandse vrouwen zou je bv. mensen kunnen zoeken die garant voor hen
willen staan. Zelf zeggen zij: "Ik zou wel een keer naar buiten willen,
vooral omdat ik ook geen bezoek. krijg. Ik heb geen geld, geen paspoort
en geen vrienden hier, dus ik heb geen andere keuzedan hier terugkomen". Voor mensen die geen verlofadres hebben, zou de oplossing een
"tussenfasehuis" kunnen zijn, waar zij eventueel ook de eerste tijd na
detentie, als zij nog geen adres hebben, terecht kunnen11
Ook wordt voorgesteld om gedetineerden eerder verlof te geven, zodat zij dan langzaam weer aan de maatschappij kunnen wennen. Als het
verlof eerst met lange tussenpozen zou zijn en langzamerhand met een
steeds grotere frequentie, zou de overgang naar buiten een veel soepeler verloop krijgen.

3.4

Voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij
Sommige vrouwen gaan aan het eind van hun detentie naar de POI,
waar zij helemaal voor zichzelf zorgen. Op alle andere paviljoens wordt
je echter alles uit handen genomen. Gedetineerden vertellen dat je hier
op een gegeven moment zo aan gewend raakt dat je heel gewone dingen
verleert: je bent niet meer gewend om geld op zak te hebben en je
kunt bij wijze van spreken geen aardappel meer koken. Zij vinden het
nodig dat je verantwoordelijkheid voor je eigen verzorging krijgt, vooral als je langgestraft bent. Langzamerhand zou je binnen steeds meer
dingen weer zelf moeten doen, zoals koken, wassen, boodschappen doen.
Op een gegeven moment zou je ook weer geld in handen moeten krijgen
en bv. af en toe eens naar de koopavond kunnen gaan. Een vrouw zegt:
"Ik begin een robot te worden. Buiten schrikt af, is beklemmend na
zo'n beschermde tijd binnen". De gedetineerden denken dat het ook belangrijk is om steeds meer verantwoordelijk te worden voor wat je doet
en waar je heen gaat, zonder opgeroepen of gestuurd te worden. Dit
zou kunnen door de vrouwen op een bepaald moment een pasje te geven, waarmee zij zich intern vrij kunnen bewegen.
Tenslotte wordt gezegd dat er al in de inrichting een aantal praktische zaken voor je terugkeer geregeld zou moeten zijn, zoals huisvesting, uitkering, paspoort, datum van uitzetting en contact met diegenen
van wie je hulp zult kunnen krijgen. Buitenlandse vrouwen kunnen soms
thuis niet meer terecht na een detentie; zij vinden dat ze, als ze zich
goed gedragen hebben, in Nederland zouden moeten kunnen blijven.

11 In Amsterdam bestaat sinds een jaar of zes het Tussenfasehuis, waar ex-gedetineerde
vrouwen na hun detentie een tijdje kunnen wonen. Ook is er een kamer gereserveerd
voor vrouwen met weekendverlof of 60-uursverlof. Zie artikel in KRI, december 1987.
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3.5

Detentieplan
De meeste geïnterviewden zouden graag willen dat er door het kader in
overleg met henzelf een plan voor hun detentie wordt opgesteld. Zij
vinden het belangrijk een idee te krijgen van hoe de detentie zal verlopen, d.w.z. de verschillende fasen van het inkomstpaviljoen tot en met
het laatste, open paviljoen met de rechten en vrijheden die je verwerft. Zo'n plan zou in het begin van de detentie opgesteld en regelmatig weer eens bekeken moeten worden. Het zou goed zijn als er vóór
een overplaatsing overleg plaatsvindt met de gedetineerde vrouw over
haar functioneren, de redenen voor overplaatsing en haar mogelijkheden
op het volgende paviljoen. De gedetineerde zelf zou moeten kunnen
meebeslissen over dergelijke veranderingen.
Ook vinden de gedetineerde vrouwen dat het belangrijk is om in een
dergelijk plan aandacht te besteden aan de manier waarop de detentietijd nuttig kan worden besteed: "Je zou een goed contact met de staf
moeten hebben. Zij vragen je dan: 'Wat ben je van plan?', bijvoorbeeld
een studie om iets van je detentie te maken en sterker te worden"; "Ik
zou willen leren een sterke geest te krijgen om buiten niet weer te
gaan gebruiken en een vak willen leren, iets met elektronica". Een goede begeleiding is van groot belang om je motivatie te behouden.
Men wil tevens aandacht voor het voorbereiden op de terugkeer naar
de maatschappij. Zoals hiervoor al gezegd is, vindt men dat deze over
een veel langere periode zou moeten plaatsvinden. In een detentieplan
zouden verlof, het krijgen van verantwoordelijkheden binnen de inrichting en de termijnen waarop een en ander plaatsvindt, opgenomen moeten worden.
Tenslotte horen volgens de geïnterviewden ook de nazorg en de praktische voorbereidingen voor terugkeer naar de maatschappij in het plan
thuis.

4

Het dagelijkse programma

In alle inrichtingen heeft men per afdeling vaste tijden voor in- en uitsluiten14, maaltijden, luchten, arbeid, activiteiten en recreatie. Het dagelijkse programma verschilt per inrichting. Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, kan er,in Amsterdam hele dagen gewerkt worden en in Groningen
en Maastricht halve dagen. Gedetineerden die in een huis van bewaring
verblijven, zijn niet verplicht aan de arbeid deel te nemen. Degenen die
niet aan de arbeid deelnemen, worden tijdens de arbeidsuren ingesloten.
Naast de arbeid bestaat er de mogelijkheid om aan diverse activiteiten
deel te nemen. De gedetineerde kan zelf kiezen aan welke activiteit(en)
zij meedoet. Het aanbod van arbeid en activiteiten is niet in elke inrichting hetzelfde (zie paragraaf 2.1).
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de arbeid, de activiteiten,
het luchten en de maaltijden aan de orde gesteld.

4.1

Arbeid
Bijna alle vrouwen nemen deel aan de arbeid, ook in het huis van bewaring. Zij werken om hun tijd door te komen, van cel af te zijn en
om geld te verdienen. Op het werk worden grapjes gemaakt met de arbeidsmedewerkers en men praat over het werk en allerlei dagelijkse
dingen. Af en toe wordt er ook over meer persoonlijke dingen gesproken. Bijna de helft van de vrouwen maakt echter nooit een praatje met
het arbeidspersoneel, soms omdat zij hieraan geen behoefte hebben of
omdat men elkaar niet mag, maar meestal vanwege taalproblemen.
Ruim de helft van de vrouwen is tevreden met het werk dat zij doen;
zij zeggen: "Je komt nog eens ergens, je ziet en hoort nog eens wat";
"Je moet hard werken, waardoor je in beweging blijft en de tijd snel
gaat" en "Je bent uit je cel". Een derde van de vrouwen is ontevreden:
"Dit is werk voor idioten, minder validen"; "Ik werk me de tyfus, het is
heel vies en zwaar werk". Dit is vooral het geval in Amsterdam bij de
particuliere arbeid en de wasserij. De ruimte waarin de particuliere
arbeid plaatsvindt, wordt bovendien als klein en benauwd ervaren en op
de wasserij klagen nogal wat vrouwen over het arbeidspersoneel dat
daar werkt: daarvan hebben zij in alle opzichten geen hoge pet op.
In Groningen en Maastricht, waar maar halve dagen gewerkt kan worden, zouden veel gedetineerde vrouwen langer willen werken.
In het algemeen vindt men dat je erg weinig verdient gezien het
werk dat er verzet wordt. Per dag kan men f 3,80 en tot f 1,45 extra
verdienen, dus maximaal f 26,25 per week (in Amsterdam, met uitzondering van het inkomstpaviljoen, maximaal f 52 bij een volledige werkweek). Het verdiende geld wordt meestal besteed aan de huur van een
televisie en aan rook- en etenswaren uit de winkel. In Amsterdam bv.

12 Uitsluiten: de deur van een cel openen om iemand eruit te laten.
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heeft een aantal gedetineerden verschillende eetclubs gevormd; zij maken 's avonds gezamenlijk een maaltijd in eierkokers. De winkel wordt
"hartstikke duur" gevonden; je verdient veel te weinig om rond te komen als je alles in de winkel moet kopen, maar je mag niets van buiten
laten meenemen. Ook is de winkel maar één keer per week open en er
wordt heel erg gehaast, zodat je niet rustig kunt uitkiezen wat je wilt
hebben. Men spreekt er geen Spaans en de lijstjes met artikelen die in
de winkel te koop zijn, zijn er alleen in het Nederlands.
Als suggesties voor ander werk worden o.a. genoemd: training voor
een beroep, administratief werk, grafisch werk en kleding ontwerpen en
maken.

4.2

Activiteiten
De diverse activiteiten genieten een grote belangstelling; slechts een
enkeling doet aan geen enkele activiteit mee. Sport en onderwijs worden veruit het meest bezocht, maar ook de andere activiteiten hebben
vaak hoge deelnemersaantallen. In Amsterdam is de Sociaal Kultureel
Werker (SKW-er), die activiteiten organiseert en soms begeleidt, iemand
bij wie veel vrouwen graag aankloppen voor een praatje of een gesprek.
Twee derde van de vrouwen die aan de activiteiten meedoen, is hierover tevreden. Zij vinden ze leuk om te doen, het verzet je gedachten
en sommigen waren zelfs aangenaam verrast dat je in een gevangenis
zoveel dingen kunt doen. Een derde is minder enthousiast. Hoewel deze
vrouwen niet minder vaak meedoen aan allerlei activiteiten, hebben zij
meer kritiek. (De "tevredenen" hadden trouwens ook regelmatig kritische
kanttekeningen.) De volgende opmerkingen met betrekking tot de activiteiten in het algemeen worden vaak gemaakt.
- De activiteiten duren te kort en van die korte tijd gaat vaak nog een
groot deel verloren, doordat je moet wachten of te laat opgeroepen
wordt. Te vaak hoor je pas op het laatste moment, als je al klaarstaat om te gaan, dat een activiteit niet doorgaat.
- Er zijn te weinig activiteiten; je loopt je veel te vaak te vervelen
(Maastricht en Groningen).
- De activiteiten worden te weinig serieus genomen, worden te weinig
professioneel aangepakt.
De laatste opmerking wordt misschien mede gemaakt, doordat de motivatie voor deelname aan een activiteit nogal uiteenloopt: de één wil
graag iets leren of heeft speciale belangstelling voor bepaalde activiteiten en wil er dus heel serieus aan meedoen, een ander vindt het gezellig om bij elkaar te zijn en wat te babbelen. Sommigen hebben gewoon
een hekel aan het werk en grijpen elke kans aan om dat niet te hoeven
doen (Amsterdam).
Er zijn 39 vrouwen die zeggen aan bepaalde activiteiten niet te kunnen meedoen, hoewel zij dat wel graag zouden willen. Ongeveer de helft
van hen, in Amsterdam, heeft zich wel opgegeven, maar is nooit opgeroepen, soms omdat er een wachtlijst was, maar meestal hebben zij er
gewoon nooit meer iets over gehoord. Een vrouw vertelt dat zij eenmaal
naar yoga is geweest en daarna nooit meer is opgeroepen. De yogalerares vroeg wel waar zij bleef, maar de gedetineerde vrouw kon er niet
achter komen, waarom ze niet meer mocht. De andere helft van deze
groep vrouwen kan niet meedoen vanwege hun lichamelijke conditie,
omdat zij beperkingen opgelegd hebben gekregen, omdat zij onvoldoende
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informatie hebben over de aangeboden activiteiten of vanwege taalproblemen.
Over de activiteiten in het algemeen wordt gezegd dat deze wat
serieuzer aangepakt zouden mogen worden. Voor de creativiteitscursus
in Maastricht wordt speciaal om begeleiding gevraagd: "Er zit iemand
bij, maar er is geen docent, je moet zelf maar wat doen"; "Er wordt je
niets geleerd, ik zou graag aanwijzingen hebben". Ook zou men de zelf-.
gemaakte dingen mee willen-nemen; dat mag nu niet.
Veel vrouwen zouden veel meer aan sport willen doen dan nu mogelijk is. Ook zouden zij graag meer afwisseling in het sportprogramma
hebben: "Het is te veel hetzelfde, altijd balspelen". Een paar vrouwen
zegt dat zij niet aan de sport meedoen, omdat het er daar te ruw aan
toegaat en er bepaalde zaken uitgevochten worden. De volgende sporten
zou men graag extra doen: buitensporten zoals voetbal en honkbal, tennis, conditietraining, vechtsporten, badminton, zwemmen, aerobic én
turnen en graag zou men wedstrijden houden tegen sportploegen van
buiten de inrichting.

Voorstellen voor uitbreiding van het activiteitenpakket betreffen
vooral expressieve bezigheden, zoals toneel, muziek, zang en dans en
gezellige, gezamenlijke activiteiten, zoals barbecuen, koken, naar een
film kijken en spelletjesavonden.
Onderwijs wordt belangrijk gevonden, hetgeen blijkt uit de hoge deelname en de vele op- en aanmerkingen die juist over deze activiteit gemaakt worden. Veel vrouwen kunnen goed met de onderwijsgevenden
opschieten en vinden dat er goed lesgegeven wordt. Zij zeggen: "De lessen zijn erg leuk. Je krijgt duidelijk antwoord op je vragen, suggesties
worden aangenomen". Er wordt echter ook veel kritiek geleverd: het
onderwijs is onderbemand; je krijgt te weinig en te korte lessen (wat
voor sommigen een reden is om helemaal niet meer te gaan); je wordt
vaak niet opgeroepen; de lessen vallen vaak uit of worden veranderd.
Ook wordt opgemerkt dat het niveau van de lessen niet erg hoog is,
dat sommige vakken (bv. Spaans) door de onderwijsgevenden niet worden beheerst en dat het lesmateriaal allemaal in het Nederlands is.
Verder vindt men dat het onderwijs niet serieus genoeg wordt genomen;
het zou veel strenger moeten, wie niet werkt moet er maar uitgegooid
worden.
Om het onderwijs te verbeteren wordt voorgesteld de mogelijkheden
tot studie en beroepsopleidingen uit te breiden en om deelnemers te selecteren naar verschillende niveaugroepen, met een gelijke verwachting
en motivatie. Als je les hebt in een bepaald vak, zou je langer en vaker les moeten hebben dan nu het geval is om het ooit onder de knie
te kunnen krijgen.

4.3

Het luchten
Een heel belangrijk punt voor de vrouwen is het luchten. Zij zijn het
erover eens dat dit te weinig gebeurt. Op een uitzondering na is dit het
enige moment van de dag dat zij buiten zijn en frisse lucht krijgen.
Verder zijn zij de hele dag binnen, waar geen ramen open kunnen en
vooral op cel is het benauwd. In Amsterdam vinden de gedetineerden de
airconditioning heel slecht: er is nauwelijks ventilatie, de roosters zijn
steeds verstopt, je krijgt hoofdpijn en je merkt aan je ogen, huid en
haren dat je in een ongezonde omgeving leeft. In Maastricht wordt
soms 's ochtends al om half negen gelucht, zodat je verder de hele dag
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binnenzit. Praktisch gezien vinden de gedetineerden dat er gemakkelijk
meer gelucht zou kunnen worden. Het luchten gebeurt nu vaak in groepen. Als je die groepen zou samenvoegen, kun je langer buiten zijn en
het is nog gezelliger ook. Of je zou 's avonds nog even naar buiten
moeten kunnen; er is dan toch ook personeel aanwezig. Een vrouw verzucht: "Konden we maar af en toe eens onder begeleiding een lekkere
boswandeling maken!".

4.4

De maaltijden
"De mensen buiten denken vaak dat het hier net een hotel is. Nou dat
is helemaal niet zo, het eten is niet te eten", "Het eten is voor Pluto".
De geinterviewden klagen dat je geen volkorenbrood kunt krijgen, er
weinig variatie is in beleg en groente, dat de warme maaltijd vaak al
koud is geworden, te gaar is of te rauw en dat het eten veel te weinig
voedingsstoffen, vitamines en mineralen bevat. Vooral voor buitenlandse
vrouwen is dat erg, omdat die ook nog andersoortig eten gewend zijn.
Het zou een goed idee zijn, zeker voor de langgestraften, als er voorzieningen kwamen om zelf, bv. in ploegen, te koken.
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5

Onderlinge verhoudingen binnen de inrichting

Tijdens de detentie zijn er veel personen binnen de inrichting met wie
de gedetineerden contact kunnen hebben. De hulpverlenende personen/diensten (medische dienst, psychiater, psycholoog, maatschappelijk
werk en geestelijke verzorging) zullen in hoofdstuk 7 aan de orde komen en het personeel dat betrokken is bij arbeid en activiteiten, is in
hoofdstuk 4 besproken. Dit hoofdstuk zal gaan over contacten met directie, kader, de dienst bejegening, bewaarders en medegedetineerden.

5.1

De gang van zaken op het paviljoen
Een groot gedeelte van de tijd brengen de gedetineerden door op het
paviljoen waar zij geplaatst zijn. Gedurende de tijd dat zij niet ingesloten zijn, hebben zij veel te maken met medegedetineerden en bewarend
personeel. Deze contacten bepalen voor het grootste deel de sfeer op
het paviljoen. Op de paviljoens gelden bepaalde regels en het hangt
vaak van gedetineerden en bewaarders af hoe deze regels gehanteerd
worden.
Ongeveer de helft van alle vrouwen heeft het naar hun zin op het
paviljoen, de buitenlandse vrouwen iets vaker dan degenen met een Nederlandse nationaliteit. Zij zeggen dat dit komt door de goede sfeer, de
goede omgang met bewarend personeel en medegedetineerden en omdat
de regels op het paviljoen niet al te streng zijn en men toch wel veel
vrijheid heeft. Sommigen vinden dat het voor een gevangenis vrij goed
is en een paar vrouwen denken dat het voornamelijk aan jezelf ligt hoe
de dingen verlopen.
De belangrijkste redenen voor ontevredenheid zijn de regels en regelingen, zoals het feit dat je zoveel tijd op je cel moet doorbrengen en
dat dan bovendien de deur nog op slot wordt gedaan. "Vooral in de
weekends zijn de ochtenden niet om door te komen". Verder klaagt men
over te weinig of te weinig leuke activiteiten en te weinig recreatie, de
afhankelijkheid van anderen om bepaalde zaken geregeld te krijgen en
de regels met betrekking tot (over)plaatsing. Ook vindt men het vervelend dat de manier van werken per bewaarder verschilt, waardoor
veel dingen niet duidelijk zijn. Door het taalprobleem kan er verdeeldheid onder de vrouwen ontstaan en sommigen voelen zich overal buiten
staan, omdat ze geen Nederlands spreken.
Regelmatig stoort men zich aan het gedrag van medegedetineerden:
"vooral dat gepik onderling en geroddel", "Er is altijd ruzie en lawaai,
klieken", "Er is veel jaloezie". Agressie komt in alle inrichtingen echter
weinig voor; in de gevangenis nog minder dan in het hvb. De helft van
de vrouwen heeft zich volgens het bewarend personeel wel eens agressief gedragen; lichamelijk geweld werd eenmaal gebruikt tegenover een
personeelslid en negenmaal tegenover medegedetineerden, maar meestal
is agressief gedrag logisch en verklaarbaar: iemand die op dat moment
even haar agressie kwijt moet en meer niet. Wordt iemand echt als
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agressief ervaren, dan houdt het personeel daar rekening mee door bijvoorbeeld niet met de rug naar die vrouw toe te gaan staan en een
celdeur niet in alleen te openen. Op het inkomstpaviljoen in Amsterdam is het regel dat bewarend personeel getweeën de celdeuren opent,
omdat eerst bezien moet worden wat voor vlees men in de kuip heeft.
Volgens de gedetineerden kun je, als je op het paviljoen bent en rustig
alleen wilt zijn, altijd naar je eigen cel gaan. Dit wordt door de anderen gerespecteerd; er komt hoogstens eens iemand iets aan je vragen of
even bij je kijken. Slechts een enkeling zegt dat ze zich nooit terug
kan trekken, omdat anderen dan steeds aan haar "kop blijven zeuren".
Anderen hebben nooit de behoefte om in hun eentje te zijn; zij vinden
dat ze al te vaak alleen op cel moeten zitten. Wat dit betreft hebben
gedetineerde vrouwen dus geen gebrek aan privacy.
Gedetineerde vrouwen zeggen wel een tekort aan privacy te voelen,
doordat zij bv. nooit met iemand privé op hun cel mogen praten, doordat alles wat van jou is voor anderen toegankelijk is (zelfs je brieven
worden gelezen) of doordat sommigen alles van je willen weten. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van de vrouwen er niet
aan moet denken haar cel met een ander te moeten delen. "Dat wordt
moord en doodslag"; "Je moet privé privé houden"; "Ik vind het goed
dat er rapport gegeven wordt als je op iemands kamer komt". Opmerkelijk is dat ruim een kwart de mogelijkheid om een cel te delen niet
onmiddellijk afwijst. "Ik hou ervan om te praten, alleen heb je meer
verdriet"; "Je kunt dan dingen samen doen, samen je detentie doorkomen"; "Ik voel me nu vaak erg eenzaam". Wel vinden zij dat aan een
aantal voorwaarden voldaan moet worden, wil het samen wonen kans
van slagen hebben: de kamers zouden groter moeten zijn en je moet
zelf kunnen kiezen of je het wilt en zo ja, met wie, omdat je bij elkaar moet passen en elkaars taal moet spreken. Een aantal vrouwen in
Amsterdam heeft hiermee ervaring: zij hebben op de kamer voor drie
personen van paviljoen 8 gewoond. Dit bleek soms fout te gaan, doordat
er ruzie ontstond en soms fijn te zijn en vrouwen te behoeden voor
vereenzaming.
De meeste vrouwen die eventueel hun kamer wel met iemand zouden
willen delen, verblijven in een hvb. Kennelijk kan men in de gevangenis
door het meer open regiem beter in de behoefte aan contact voorzien.

5.2

De medegedetineerden
Volgens de vragenlijsten die zijn ingevuld door het bewarend personeel,
zijn 22 vrouwen niet opgenomen in de groep op hun paviljoen vanwege
taalproblemen of gedrag. Van deze vrouwen hebben er 12 echter wel
een vriendin met wie zij optrekken; zij zijn dus niet helemaal geïsoleerd. In Groningen is het vrijwel onmogelijk om buiten de groep te
vallen, doordat je, zodra je uit je cel bent, met de anderen samen bent
en er steeds als groep dingen gedaan worden. Mocht iemand er niet
meteen bij horen, dan zijn er toch altijd wel een of twee vrouwen die
haar erbij betrekken. In Maastricht vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Dit brengt de gedetineerden wat dichter bij elkaar; zij zijn
meer dan voorheen geneigd om naar elkaar te luisteren en elkaar te accepteren. Mocht iemand zich toch afzonderen, dan krijgt zij meer aandacht van het personeel. In Amsterdam komt het, hoewel niet vaak,
wel voor dat een vrouw door afwijkend gedrag ten opzichte van de
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groep erbuiten valt. Het is moeilijk hier iets aan te doen, behalve overplaatsen, omdat een groepsgebeuren niet zo gemakkelijk te beïnvloeden
is. Vrouwen die op het paviljoen geïsoleerd zijn, hebben echter meestal
wel contacten met medegedetineerden op het werk of bij de activiteiten.
Ruim 60% van de vrouwen geeft op met bijna alle medegedetineerden
goed op te kunnen schieten; de anderen trekken met twee tot zes medegedetineerden op, en slechts enkelen hebben maar één of helemaal
geen vriendin.
In Groningen en Maastricht kan het merendeel met bijna alle andere
vrouwen goed opschieten; in Amsterdam gaat men vaker met een groepje gedetineerden om. Met één of een paar vriendinnen zijn de meesten
wat intiemer: met hen kunnen zij over alles praten en met hun moeilijkheden terecht. "Er zijn er twee die ik vertrouw. Met de rest ga ik
wel goed om, maar met hen kan ik over alles praten"; "Ik kan over het
algemeen met iedereen goed opschieten. Ik heb één goede vriendin en
een groepje van vijf waar wij mee omgaan"; "Iedereen heeft problemen,
dus ik wil ze niet lastig vallen met de mijne, maar als het zou moeten
zou dat bij twee à drie wel kunnen". Een kwart van de vrouwen zegt
over privézaken niet te (kunnen) praten: "Over alles praten kan niet in
een bajes. Je moet je gewoon vlak houden, niet over persoonlijke dingen praten, een babbeltje maken"; "Ik vertrouw niemand, alleen mezelf";
"Het is heel gevaarlijk om te veel te vertellen. Je vertelt iets kleins en
doordat ze praten, wordt het steeds groter" en "Ik luister meer, ben
een praatpaal". Ook bij het vertrouwelijk met iemand praten speelt het
taalprobleem een grote rol.
Medegedetineerden met wie men liever niet omgaat, zijn degenen met
afwijkend gedrag, met name vrouwen die zich agressief gedragen. Ook
noemt men de drugsverslaafden: ze kunnen alleen over drugs praten, ze
zijn niet te vertrouwen en ze oefenen druk uit op anderen. Sommigen
noemen vrouwen die een bepaald delict gepleegd hebben, of nationaliteit: "Ze hebben een andere mentaliteit". Een paar vrouwen willen met
de meesten niet omgaan, omdat zij vinden dat het heel andere types
zijn dan zijzelf. 1'

5.3

Het bewarend personeel
Van het personeel in de inrichting hebben de gedetineerden het meest
contact met de bewaarders. Hun verhouding tot elkaar zal dan ook voor
een groot deel bepalend zijn voor de sfeer op de afdelingen. De omgang
tussen bewarend personeel en gedetineerden lijkt in Groningen en
Maastricht intensiever te zijn dan in Amsterdam: er wordt daar meer
gepraat en de vrouwen hebben het idee dat er beter op gelet wordt hoe
het met hen gaat. In Amsterdam worden vaker negatieve opmerkingen
gemaakt over de onderlinge verhouding.
De meeste vrouwen zeggen dat ze redelijk tot goed met het bewarend
personeel kunnen opschieten: "Het zijn over het algemeen redelijke
mensen, de één is fantastisch, de ander wal minder, maar dat is met
alles zo"; "Als je je normaal gedraagt en elkaar met respect behandelt,
gaat het prima"; "De meesten zijn ontzettend aardig". Goed met elkaar
kunnen opschieten betekent niet dat het contact met bewarend personeel intensief of intiem is: "Ze zijn aardig, maar je ziet ze weinig en
kunt niet met ze praten"; "De meesten behandelen ons humaan, maar
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we zijn geen vrienden"; "Ik kan met de meesten goed overweg, we praten met elkaar, maar op een afstandje".
Een kwart van de vrouwen maakt nooit een praatje met het bewarend
personeel. Een deel van hen kan niet met bewaarders praten vanwege
taalproblemen; zij denken ook dat het bewarend personeel liever met
Nederlandse vrouwen omgaat. Anderen vinden dat bewarend personeel
geen interesse en geen tijd voor hen heeft: "Zij zitten maar in hun
hok", of hebben zelf geen behoefte aan een praatje. Een vrouw vertelt
dat zij probeert zo min mogelijk op te vallen: "A low profile is your
best defense", door je afzijdig te houden loop je de minste kans fouten
te maken en gestraft te worden. Een ander zegt: "Je hebt toch ook
geen relatie met een bus- of taxichauffeur".
Driekwart van de vrouwen praat met bewarend personeel over dagelijkse dingen, de gang van zaken in de inrichting, nieuwtjes. Veel vrouwen bespreken ook persoonlijke zaken met diegenen die zij graag mogen
en vertrouwen. Anderen doen dit uit principe juist nooit, omdat er veel
te veel wordt doorverteld en binnen de kortste keren iedereen alles
over je weet.
Als bewaarders moeite voor de gedetineerden doen, bestaat daar vaak
veel waardering voor: "Ik heb de laatste tijd veel gesprekken met hen
gehad. Ik heb daar veel aan gehad"; "Ze schrijven voor je, leggen uit
wat je moet doen en als je huilt, troosten ze je, ze worden niet boos";
"Ze zijn hartstikke goed, ze hebben altijd wel een luisterend oor en
letten op of je een down hebt"; "Ze doen veel spelletjes, proberen ondanks taalproblemen toch wat contact met ons te hebben" en "Ze zijn
niet meer in uniform, je voelt je geen gevangene meer, maar meer
vrienden (Groningen)".
Daarnaast wordt er erg fel gereageerd op een als onrechtvaardig of
vervelend ervaren behandeling: "Bewarend personeel? Dallas is er niets
bij! Onder elkaar hoor je ze over ons praten als 'dat gajes' of 'het
plebs"; "Sommigen behandelen ons als beesten"; "Je moet je heel kinderachtig opstellen, alsof je geen hersens hebt"; "Ik heb geen vertrouwen in ze, er wordt veel te veel geroddeld. Ze willen zo graag je problemen weten, maar alles wordt doorverteld. Ik wil niet door hen bemoederd worden, je krijgt hun frustraties over je heen" en "De jongeren stellen zich boven je, zijn neerbuigend".
Op de vraag of men voorkeur heeft voor ofwel mannelijke ofwel vrouwelijke bewaarders, antwoordt ongeveer de helft dat dat wat hun betreft niets uitmaakt. Anderen vinden het belangrijk dat beide seksen
vertegenwoordigd zijn, maar dat de verhouding dan ook wel half om
half zou mogen zijn (nu werken er meer vrouwen dan mannen). Van de
overigen gaat de voorkeur in Amsterdam vooral uit naar mannen en in
Maastricht meer naar vrouwen.
Een groep vrouwen zou graag een speciale taakverdeling zien. Zo
zouden zij liever op momenten dat zij ongekleed of in nachtkleding
zijn, alleen met vrouwen van doen hebben en vragen zij hun liever,om
maandverband en dergelijke. Mannen zijn weer prettig om bij de hand
te hebben in noodsituaties, bv. als er een vechtpartij uitbreekt.
De volgende verschillen tussen mannen en vrouwen worden het meest
genoemd: met vrouwen kun je beter praten, het is vertrouwelijker en
zij begrijpen je beter. Vrouwen worden echter ook strenger en harder
genoemd, evenals nieuwsgieriger en bemoeizuchtiger en hun wordt regelmatig verweten dat zij niet veel anders doen dan zitten koffiedrinken, terwijl mannen veel vaker eens een spelletje met je doen. Van
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mannen wordt maar sporadisch gezegd dat je beter met hen kunt praten, maar men vindt hen vaak vriendelijker en gemakkelijker dan vrouwen. Zij zullen eerder een lolletje maken, de sfeer is meer ontspannen
met mannen erbij.

5.4

Intimiteiten
Intimiteiten tussen personeel en gedetineerden of tussen gedetineerden
onderling zijn een teer punt. Men tracht ze zoveel mogelijk te voorkomen door bepaalde regels te hanteren, zoals de regel dat twee mensen
niet samen op een cel mogen zijn. Het lijkt er echter op dat dit soort
kwesties niet goed openlijk bespreekbaar is en dat de houding van verschillende mensen hiertegenover nogal uiteenloopt. Een beschrijving van
de vaak summiere opmerkingen hierover geeft misschien wat meer duidelijkheid.
Een aantal vrouwen geeft commentaar op het feit dat er binnen de
inrichting zichtbare onderlinge relaties bestaan: "Je ziet veel zoenen en
vrijen in het openbaar. Je leert hier veel slechte dingen, het is geen
leven" en "Het ministerie zou hier iets aan moeten doen. Je hebt contact met mannen nodig". Voor sommigen is het een reden waarom zij
nooit hun cel met iemand zouden willen delen: "Dat gaat nooit goed, ik
heb al een aanzoek gehad". Anderen klagen over de beperkingen die hun
opgelegd worden: "Je mag niemand meer op je kamer. Als je eens naar
iemand vraagt die je een tijdje niet gezien hebt, wordt er meteen iets
achter gezocht". Vrouwen die een relatie met elkaar hebben, vertellen
dat zij vaak uit elkaar gehaald worden door overplaatsing of, als hun
vriendin op een ander paviljoen verblijft, door contact met elkaar buiten het paviljoen onmogelijk te maken. Wat zo'n scheiding nog vervelender maakt, is het feit dat niet alle relaties op die manier aangepakt
worden en dat er geen begrip is voor het verdriet dat hiermee gepaard
gaat. Ook wordt ontkend dat het hebben van die relatie reden voor de
maatregel is geweest, terwijl de vrouwen zelf ervan overtuigd zijn dat
dit wèl de reden is. Dit maakt het onmogelijk over de werkelijke redenen nog te praten, wat uiterst frustrerend is.
Het bewarend personeel zegt dat een relatie problemen geeft als een
van de twee er geen zin in heeft of als een stel zich zo gedraagt dat
anderen zich eraan gaan storen: "Als ze steeds maar zo klef zitten te
doen, dat vind ik van iedereen vervelend". Het hangt van de houding
van elk afzonderlijk personeelslid af hoe er op lesbische contacten gereageerd wordt: de een vindt het helemaal geen probleem, de ander
juist wel. In de vragenlijsten wordt dit maar af en toe als een probleem
genoemd, maar in latere gesprekken wordt door het bewarend personeel
gezegd dat het wel vaak vervelend is: "Je moet ze constant uit elkaar
trekken en het komt heel veel voor".
Veel vrouwen vertellen dat zij wel eens door een medegedetineerde
benaderd zijn, maar dat een eenvoudig "nee" voldoende was om met rust
gelaten te worden en zij waren hier dan ook laconiek over. Enkele
vrouwen werden werkelijk lastig gevallen: een van hen moest er een
flinke vechtpartij voor houden voor zij met rust gelaten werd en een
ander voelt zich nog steeds onveilig als zij onder de douche gaat, omdat er, nadat zij was lastig gevallen, niets gedaan is.
Af en toe geeft de houding van vrouwen ten opzichte van mannelijk
personeel wel eens problemen in de inrichting. Andersom zeggen drie
vrouwen tegen hun wil lastig gevallen te zijn door een personeelslid.
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Zij konden hun ervaring vertellen aan vriendinnen of aan andere personeelsleden. Ook een gewenste relatie tussen een personeelslid en een
gedetineerde is wel eens voorgekomen. Zowel vanuit het personeel als
vanuit de gedetineerden wordt dit afgekeurd, omdat zij vinden dat dit
door de ongelijkwaardige verhouding toch op misbruik van de betrokken
vrouw neerkomt. Een vrouw die zelf verliefd is geworden op een bewaarder, heeft het er erg moeilijk mee. ZijNvertelt: "Ik heb een man
nodig, ik ontplof hier zowat. Die verliefdheid is het leukste en het vervelendste op dit moment; het is heel frustrerend, je ontdekt je zwakheden, zoals je behoefte aan aandacht en je kunt er niets mee".

5.5

Directie, hoofdbewaarders en de afdeling bejegening
Zoveel als men de bewaarders ziet, zo weinig ziet men de directie. De
meeste gedetineerden zien nooit iemand van de directie en vaak weten
ze niet eens wie het zijn. Velen vinden dit een heel onbevredigende
situatie: "Ze laten zich niet zien. Ze zouden eigenlijk met iedereen eens
een gesprek moeten hebben. Zo leren ze de gedetineerden nooit kennen"; "Je moet volgens mij eerst rapport hebben, wil je ze eens een
keer zien". Gedetineerden kunnen van het personeel een rapport krijgen
voor het overtreden van regels, zoals bv. werkweigering, het niet opvolgen van een opdracht, bezit van niet toegestane middelen of agressie. Deze rapporten worden afgehandeld door een lid van de directie,
dat de gedetineerde hoort en de straf bepaalt. Meestal is deze straf een
of meer dagen opsluiting in de eigen cel, of, in ernstig geachte gevallen, in een strafcel. In Amsterdam worden gemiddeld elf rapporten per
maand gegeven, in Maastricht zes en in Groningen slechts zelden. De
enige zekere manier om iemand van de directie te spreken te krijgen,
lijkt inderdaad een rapport te zijn, omdat op aanvragen voor een gesprek vaak niet wordt gereageerd. Toch heeft een aantal gedetineerden
wel eens met een directielid gesproken in een bijzondere situatie of als
er speciale problemen waren. Een paar hebben, zeer tot hun tevredenheid, regelmatig een gesprek. De meeste zaken worden echter door de
hoofdbewaarders afgehandeld: "Ik had een keer een gesprek aangevraagd. Komt er een hoofdbewaarder. Ja dag!, dat wilde ik niet. Ik had
om de directeur gevraagd". Als er'iets is, kun je daarmee bij de hoofdbewaarders terecht; zij praten met je en bekijken of zij iets voor je
kunnen doen. Er zijn echter maar weinig vrouwen die vertellen hier ook
inderdaad gebruik van te maken.
Minder dan de helft van de gedetineerden heeft contact (gehad) met
de afdeling bejegening'3. Dat heel weinig buitenlandse vrouwen van
deze dienst gebruik maken, komt wellicht doordat deze vrouwen niet in
aanmerking komen voor strafonderbreking of verlof. De meningen over
de afdeling bejegening zijn verdeeld. Een vaak geuite klacht is dat men
te weinig tijd voor je heeft ,(vooral in Amsterdam) en dat je veel te
lang op antwoord moet wachten, als er al iets voor je geregeld wordt:
"Ik regel alles zelf, via hen duurt het veel te lang. Dan ben je over
een jaar nog niet klaar". Iets minder vrouwen zijn positief over de
afdeling bejegening. Zij zeggen een goed contact te hebben, altijd snel
antwoord te krijgen en goed geholpen te worden.

13 De afdeling bejegening behandelt aanvragen voor verlof en strafonderbreking en
regelt sommige praktische zaken voor gedetineerden.
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6

Contacten met personen buiten de inrichting

Gedetineerden kunnen contacten onderhouden met personen buiten de
inrichting door bezoek, telefoon en briefwisseling. Relaties die zij voor
de detentie reeds hadden, kunnen zij zo trachten te onderhouden, hoewel dit vaak heel moeilijk is en met de nodige problemen gepaard gaat.
Tevens bouwen zij soms nieuwe contacten op, bv. met mannelijke gedetineerden of met vrijwillig(st)ers die op bezoek komen. Tenslotte zien
veel vrouwen een advocaat of reclasseringsambtenaar.

Wat de personen met wie men contact heeft, gemeen hebben, en wat
erg belangrijk is, is dat zij geen van allen deel uitmaken van de gemeenschap binnen de gevangenis. Zij zijn niet betrokken bij de onderlinge verhoudingen van het wereldje binnen, waar iedereen veel meer
dan buiten zijn woorden en daden moet afwegen tegen de consequenties
die deze kunnen hebben. De contacten zijn daardoor wezenlijk anders.

6.1

Gezinssituatie

Een derde van de vrouwen woonde tot het moment van insluiting alleen,
ongeveer de helft met hun partner en de rest met familieleden. Iets
meer dan de helft van de vrouwen zegt na de detentie naar dezelfde
situatie terug te keren. Opvallend is dat dit antwoord door veel meer
buitenlandse dan Nederlandse vrouwen wordt gegeven. Enkele vrouwen
weten nog niet waar of met wie ze na de detentie (willen) gaan wonen.
Voor de overigen zal de situatie na de detentie zeker veranderen. De
meesten weten nog niet precies hoe: ze kunnen na de detentie nergens
heen, hebben geen huis meer of willen om bepaalde redenen niet meer
in de situatie terecht komen waarin zij zich voor de detentie bevonden.
Sommigen willen niet meer naar hun partner terug of gaan met een
(andere) partner samenwonen. Anderen willen in ieder geval weg uit de
buurt of plaats waar zij voor hun detentie woonden om elders een
nieuw leven te beginnen. Vrouwen die niet de Nederlandse nationaliteit
hebben, kunnen het land worden uitgezet.

6.2

Bezoek, telefoon en briefwisseling

Buiten degenen die in beperkingen zitten, heeft iedereen wel contact
met gezin, familie of vrienden. Meer dan een derde van de vrouwen
krijgt echter geen bezoek: 7 Nederlandse en 28 buitenlandse vrouwen.
Het is niet verwonderlijk dat bij de buitenlandse vrouwen het contact
minder vaak via bezoek plaatsvindt; zij onderhouden hun contacten
meestal per telefoon of briefwisseling. Voor vrouwen die van ver komen, is het echter veel te duur om (regelmatig) naar huis te bellen. Bijj
drie buitenlandse vrouwen komt een vrijwillig(st)er op bezoek; andere
buitenlandse vrouwen geven aan dit ook graag te willen.

De controle die er bij iedere vorm van contact met de buitenwereld
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plaatsvindt, is de meeste vrouwen een gruwel: zij voelen zich ernstig
belemmerd in juist de enige contacten die zij als privé beschouwen. Bij
het bezoek "zitten ze op je lip en kijken steeds naar je"; "Soms bemoeien ze zich zelfs met het gesprek, gaan mee zitten praten". De
wensen voor bezoek zijn dan ook, behalve vaker of langer, wat meer
vrijheid en privacy en de mogelijkheid om meer mensen in aanmerking
te laten komen voor bezoek zonder toezicht: de prettigste manier om
mensen te ontvangen. Voor telefoon en correspondentie had men de
volgende suggesties: waarom worden er niet gewoon telefoonautomaten
op het paviljoen geplaatst, waar je kunt bellen wanneer en hoe lang je
wilt? De binnenkomende post zou men kunnen openen waar je zelf bij
bent om op drugs te controleren en hoeft dan niet gelezen te worden.

6.3

Kinderen en relaties
Bij 32 vrouwen wordt door het bewarend personeel vermeld dat er problemen zijn die te maken hebben met partner of familie. Zij hebben
relatieproblemen of de contacten zijn verstoord door onenigheid, bv.
over de verslaving van partner of ouders of over de opvang van de
kinderen.'
Veel moeders hebben volgens het bewarend personeel problemen die
met de kinderen te.maken hebben en missen hen erg. Ongeveer 60% van
de vrouwen heeft kinderen. In de meeste gevallen verblijven de kinderen bij hun vader of bij familie. Sommigen zijn bij vrienden, in een
pleeggezin of in een tehuis. Een Zuidamerikaanse vrouw vertelt dat haar
vijf kinderen, variërend in leeftijd van drie tot zestien jaar, alleen
thuis zijn; de buurvrouw komt zo af en toe even kijken. Een andere
vrouw heeft geen idee waar haar kind op het moment is. Een kwart van
de vrouwen heeft helemaal geen contact met hun kinderen (soms echter
omdat de kinderen hier te klein voor zijn; zij hebben dan wel contact
met de verzorgers). De helft van de Nederlandse moeders krijgt bezoek
van hun kinderen, de anderen telefoneren met hen en vooral buitenlandse vrouwen schrijven hun. Tijdens het inventarisatie-onderzoek
waren er drie vrouwen die hun kind bij zich in de inrichting hadden.
Op de vraag aan alle gedetineerde vrouwen hoe zij het zouden vinden
als kinderen tot de schoolgaande leeftijd bij hun moeder in de inrichting zouden kunnen blijven, antwoordt ruim de helft- dat zij hier heel
erg op tegen zijn: zij vinden het een slechte leefsituatie, zonder bewegingsvrijheid en met een harde, gespannen sfeer, waar veel te veel
mensen zich met het kind bemoeien. Het zou volgens hen beter zijn de
al bestaande regelingen te verbeteren door vaker een kindermiddag te
organiseren, bezoek aan het paviljoen toe te staan en de moeder de
mogelijkheid te geven om zelf haar kind op te zoeken. Iets minder dan
de helft vindt het een goed idee kinderen in de inrichting te laten
verblijven: "Voorop moet worden gesteld dat kinderen bij hun moeder
zijn, dat is belangrijker dan het milieu waar ze in zijn". Sommigen
vinden dat het maar tot een bepaalde leeftijd (2 of 3 jaar) goed is. Wel
vindt men dat dan het leefmilieu in de inrichting aan kinderen aangepast zou moeten worden, zodat zij meer vrijheid hebben, met andere
kinderen kunnen spelen en voldoende naar buiten kunnen. Eén vrouw
noemt een gevangenis in Spanje als voorbeeld, waar een apart paviljoen
voor moeders met kinderen is met voorzieningen zoals een crèche, een
buitenspeelplaats en een school.
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6.4

Contact zoeken met mannelijke gedetineerden
Van de gedetineerde vrouwen zoekt 40% contact met gedetineerden van
de mannenafdelingen. In Amsterdam gebeurt dit het minst, hetgeen
waarschijnlijk verband houdt met de gebouwelijke situatie. In bijna alle
gevallen ontstaan deze contacten door seinen en zwaaien vanaf de
luchtplaats en door briefwisseling. Intern worden ook wel brieven gesmokkeld, waar het personeel geen zicht op heeft. De contacten op zich
worden door het bewarend personeel niet als een ernstig probleem ervaren. Men zou soms liever zien dat het niet gebeurde, omdat er te veel
voorbeelden zijn van dergelijke relaties die fout gelopen zijn, maar ze
kunnen toch niet worden tegengehouden. Het gebeurt vaak dat vrouwen,
zodra zij de mannentoren kunnen zien en kunnen seinen, totaal niet
meer aanspreekbaar, noch te motiveren zijn iets te gaan doen: er bestaat dan niets anders meer voor hen. Dergelijk gedrag roept bij de
bewaarders heel veel irritatie op.

6.5

Reclassering en advocaat
Tachtig vrouwen hebben contact met een hulpverlener van de reclassering of het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD). Zij praten
met deze over hun zaak, over regelingen voor na de detentie, hun
familie en kinderen, de situatie in de inrichting en over verslavingsproblemen. Samen met hen worden er rapporten opgesteld ten behoeve van
de rechtszitting, schorsing, verlof en gratie. Driekwart is tevreden over
de geboden hulp; het contact is goed, zij kunnen goed met de hulpverleners praten en voelen dat zij er wat aan hebben. De anderen zijn
niet tevreden. Zij vinden dat er niets voor hen gedaan wordt, of dat
zij een richting worden ingestuurd die zij niet willen: "Hij kletst alleen
maar, doet niets en wil me naar zo'n opvanghuis sturen, daar wil ik
beslist niet naar toe". Van de vrouwen die geen contact hebben, zou de
helft dit wel willen; een aantal van hen heeft dit ook reeds aangevraagd.
Eveneens driekwart van de vrouwen is tevreden over de contacten die
zij met hun advocaat hebben (gehad). Een aantal zegt daar pas over te
kunnen oordelen als hun zaak is voor geweest en veertien vrouwen zijn
ontevreden: "Hij is weinig geïnteresseerd, laat niets van zich horen, ik
weet helemaal niet wat er gebeurt"; "Hij brengt weinig tegen de rechter
in"; "Ik heb een veel te hoge straf gekregen". Acht vrouwen hebben
geen contact (meer), maar hebben hier wel behoefte aan. De meeste
contacten gaan over de zaak, maar ook na de veroordeling worden veel
dingen met de advocaat besproken of via hem geregeld: "Hij praat veel
met me, staat altijd klaar"; "We schrijven elkaar vaak over de psychiater, schorsing, de reclassering en contacten met mijn moeder"; "Zet zich
nu in voor gratie".
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7

Gezondheid

7.1

Hulpverlening binnen de inrichting
Elf vrouwen zijn, buiten het intakegesprek, nooit bij de medische dienst
geweest. Het aantal malen dat de overige vrouwen bij de medische
dienst zijn geweest, varieert van "tot nu toe eenmaal" tot "tweemaal
per week". De redenen voor een bezoek aan de medische dienst zijn
zeer uiteenlopend, maar hebben volgens de gedetineerden voornamelijk
betrekking op lichamelijke klachten.
Ruim een kwart van de vrouwen is tevreden over de medische dienst,
omdat zij vinden dat de arts kundig is, dat zij een goede behandeling
krijgen, dat ze serieus genomen worden en dat men begrip en belangstelling voor hen heeft.
In totaal 63 vrouwen hebben negatieve opmerkingen met betrekking
tot de medische dienst. Zij vinden de arts niet kundig en hebben daardoor geen vertrouwen in de medische dienst of zij vinden dat ze niet
serieus worden genomen: als je met klachten komt, wordt er niets gedaan, je krijgt geen medicijnen, "Wat je hebt is 'normaal`. Ook klagen
zij erover dat hun klachten altijd aan spanningen of nervositeit worden
toegeschreven.
Twee derde van de vrouwen in Groningen en Maastricht en de helft
van die in Amsterdam vertellen dat zij contact met het maatschappelijk
werk hebben (gehad). In Groningen zijn zij hierover allemaal heel tevreden; in de andere twee inrichtingen is dat de helft: "Als die er niet
geweest was, was ik nergens, dan had ik de dingen niet op een rij kunnen zetten". De ontevredenen vinden dat er te weinig voor hen gedaan
wordt en dat er te weinig tijd voor hen uitgetrokken wordt: "Er is vaak
maar vijf minuten tijd. Ze zit liever koffie te drinken en je regelt alles
veel sneller zelf'. Vrouwen die geen Nederlands of Engels spreken,
kunnen slechts zelden van het maatschappelijk werk gebruik maken. In
Amsterdam was er ten tijde van de interviews al een hele tijd helemaal
geen maatschappelijk werk meer: "Zij kwam opeens niet meer opdagen
en ik heb haar nooit meer gezien". De vrouwen waren zeer verontwaardigd, zowel over het feit dat zij niet ingelicht waren over het vertrek
van de maatschappelijk werk(st)ers, als over het feit dat er zo lang
niemand voor hen in de plaats kwam: "Dat kan toch niet, zo'n hele
toren zonder maatschappelijk werk"; "Ik weet niet hoe ik allerlei dingen
nu moet regelen. Ik weet niet eens waar mijn papieren nu zijn".
Eveneens twee derde van de vrouwen heeft contact met pater of
dominee. Zij zijn hierover bijna allemaal erg tevreden. Met name de
pater in Amsterdam wordt fantastisch gevonden. Je kunt met hem over
alles praten, hij staat altijd voor je klaar en helpt je waar hij kan. Hij
is voor velen een soort maatschappelijk werker.
Zeven vrouwen hebben een bevredigend contact met de psychiater
(gehad) en (alleen in Amsterdam) negen met de psycholoog. De andere
vrouwen hebben niet het idee dat zij door een psycholoog of psychiater
geholpen kunnen worden of kennen hen niet, een paar vinden hen niet
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goed. Een groep vrouwen in Amsterdam vindt dat de psychiater slecht
functioneert.
7.2

Alcohol en drugs

7.2.1

Verslaving
Volgens opgave door de medische diensten waren 5 gedetineerden voor
hun detentie alcoholiste of probleemdrinkster en gebruikten 49 gedetineerden voor hun detentie drugs. Er waren 45 vrouwen (38%) aan drugs
verslaafd, van wie slechts 4 buitenlandse. Men schat dat over het algemeen een derde van de gedetineerden verslaafd is. 34 vrouwen werden
medisch behandeld in verband met hun druggebruik en één vrouw in
verband met haar alcoholgebruik. Geen enkele vrouw kreeg een methadon-onderhoudsprogramma en aan 21 vrouwen in Amsterdam en één
vrouw in Groningen werd door de medische dienst een methadon-reductieprogramma verstrekt. In Amsterdam en Groningen is het in speciale
gevallen wel mogelijk om een onderhoudsdosis methadon te krijgen, in
Maastricht wordt nooit methadon verstrekt.
Het bewarend personeel schat het aantal verslaafden hoger dan de
medische dienst. In Amsterdam scheelt dat niet veel. In Groningen zegt
men dat er over het algemeen wel zes vrouwen verslaafd zijn; hoe meer
buitenlandse vrouwen aanwezig zijn, hoe minder verslaafden. Het bewarend personeel in Maastricht schat het aantal verslaafden over het algemeen op ongeveer de helft van de vrouwen; zij rekenen hieronder
ook verslaafden aan softdrugs. Dat zij een hogere schatting maken dan
de medische dienst, komt volgens hen doordat zij dagelijks met de gedetineerden omgaan: als een vrouw geen duidelijke fysieke afkickverschijnselen heeft bij binnenkomst, kunnen zij toch uit haar gedrag opmaken dat zij het moeilijk vindt zonder drugs te leven.

Uit vergelijking van verslaafden met niet-verslaafden blijkt dat de
verslaafden jonger zijn en meer delicten gepleegd hebben. Op alle probleemgebieden scoren zij hoger dan de niet-verslaafden (zie bijlage 4,
tabel 1). Binnen de inrichting vormen zij vaak een kliek, die over niets
anders dan drugs praat.
7.2.2

Gebruik binnen de inrichting
Alcohol wordt binnen de inrichting sporadisch gebruikt, maar men schat
dat ongeveer een derde van de bevolking binnen wel eens drugs gebruikt. Slechts vier van alle geïnterviewde vrouwen geven zelf toe in
de inrichting wel eens drugs te gebruiken of gebruikt te hebben. De
mate waarin drugs in de inrichting worden gebruikt, varieert; soms is
het minder, soms weer heel veel. In Groningen komt druggebruik binnen
de inrichting bijna niet voor. Dit komt waarschijnlijk, omdat de afdeling
zo klein is en de sociale controle groot. Er wordt zelden iets gevonden
en als er wat binnen is, zegt het personeel dat aan de sfeer te merken
of het via omwegen wel te horen te krijgen.
Druggebruik binnen wordt door het personeel ervaren als een groot
probleem, waar je weinig greep op hebt. Zij zeggen dat als er drugs
binnen zijn, dit heel. erg de sfeer op het paviljoen bepaalt. Er is dan
veel meer stress, medegedetineerden worden onder druk gezet. Gebruik-
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sters kennen elkaar vaak al van buiten en weten elkaar binnen snel te
vinden. Tegenover buitenstaanders wordt er niets losgelaten, men "verlinkt" elkaar niet, behalve als iemand op een gegeven moment zelf geen
drugs meer krijgt van anderen. De manieren waarop drugs binnengesmokkeld worden, zijn geraffineerd: zo haalt bv. een bezoeker koffie uit
de automaat en laat er een pakketje in vallen; vervolgens drinkt de gedetineerde de koffie en slikt het pakketje door. Om smokkel te voorkomen is er bij ieder mogelijk contact met de buitenwereld strenge controle.

7.2.3

Drugsbeleid
Veel gedetineerde vrouwen ergeren zich enorm aan de volgens hen
overdreven angst met betrekking tot drugs en het daardoor gehanteerde
drugsbeleid. "Als je eens een keer een hoop pret hebt, word je meteen
aangekeken op druggebruik". Verslaafden krijgen volgens hen alle aandacht, terwijl iedereen te lijden heeft onder de zware controle die er
door hun schuld plaatsvindt. Bovendien denken zij dat men best weet
wie wel en wie niet gebruikt.
Wat betreft de controle van de cel en van de post, vindt een aantal
vrouwen dat dat moet gebeuren waar je zelf bij bent. Anderen zeggen
dat je de visitatie net zo goed zou kunnen afschaffen: uitkleden en
kniebuigingen maken is vernederend, en als je iets wilt verstoppen, vinden ze het op die manier heus niet. Heel vreemd is het volgens sommigen om te visiteren na een bezoek van de advocaat of als je met
iemand van de bewaking of de politie bent weggeweest. Eén vrouw
stelde een keer voor zich vrijwillig te onderwerpen aan extra controle
door middel van urinetesten om toch bezoek zonder toezicht te kunnen
krijgen. Dit werd echter afgewezen.
Verschillende vrouwen bepleiten het instellen van aparte afdelingen
voor gebruikers en niet-gebruikers om op die manier aan het "gezeur"
te ontkomen.

7.3

Psychische gesteldheid

Gedetineerden met psychische problemen krijgen vaker medicijnen van
de medische dienst, zijn vaker verslaafd en tuchten14 meer dan degenen
die dergelijke problemen niet hebben (zie bijlage 4, tabel 2).
Veel vrouwen zitten te tuchten of hebben last van depressieve buien,
omdat zij problemen hebben die verband houden met de detentie of de
situatie thuis. Zij komen bij de medische dienst met klachten over nervositeit (1.7%), depressiviteit (15%), afkicken (14%) en slaapproblemen
(11%) en met psychosomatische klachten (11%).
Vóór de veroordeling tuchten de vrouwen meer en zijn zij vaker gedeprimeerd dan na de veroordeling. Als zij pas in de inrichting zijn,
maken zij zich vaak zorgen over de situatie thuis en moeten zij wennen
aan een geheel andere leefsituatie. Tot de veroordeling verkeren zij in
onzekerheid over wat hun te wachten staat. Zijn zij eenmaal veroordeeld, dan weten zij waar zij aan toe zijn en wanneer zij vervroegde

14 Een moeilijke tijd doormaken vanwege de detentie ("zwaar ritten").
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invrijheidstelling (VI)1s krijgen en kunnen zij beter plannen maken voor
wat zij tijdens hun detentie gaan doen in een meer open regiem. Dit
betekent niet dat veroordeelden het niet moeilijk hebben. Zorgen over
thuis, kinderen of bv. ruzies op het paviljoen kunnen hen dwars zitten
en bij een lange straf kunnen zij eraan onderdoor gaan, omdat ze zo
lang opgesloten zijn.
Bijna de helft van de vrouwen krijgt wel eens slaapmiddelen of tranquillizers. In Maastricht kan men de eerste week gemakkelijk medicijnen
krijgen voor een periode van ongeveer een week. Daarna wordt men
strenger, verstrekt nog slechts een kleine hoeveelheid en verwijst zoveel mogelijk door naar maatschappelijk werk of psychiater. In Amsterdam kan een ieder die daar om vraagt, tweemaal per week een slaapmiddel krijgen. De gedetineerden maken hier het meest gebruik van op
vrijdag en zaterdag, omdat zij dan de volgende dag tot 's middags 1
uur op cel moeten blijven. Ook verstrekking van pijnstillers (zoals
"aspirines") door bewarend personeel gebeurt vaker in het weekend,
hoewel dit van paviljoen tot paviljoen nogal kan verschillen. Het bewarend personeel tekent hierbij aan dat de atmosfeer binnen zo slecht is,
dat veel mensen last hebben van oog- en huidirritaties en hoofdpijn. In
Groningen verschilt het medicijngebruik van groep tot groep.
Vrouwen die volgens medische diensten en bewarend personeel zodanig
psychisch of gedragsgestoord zijn dat zij .eigenlijk niet in een hvb of
gevangenis thuishoren, maken 8% van de bevolking uit., In Groningen en
Maastricht is er meestal wel één vrouw per afdeling die niet in een
penitentiaire inrichting thuishoort; in Amsterdam eigenlijk nooit in de
gevangenis, maar vaak in het hvb. Het betreft vaak vrouwen met een
korte straf of met een boetevonnis; deze vrouwen blijven gedurende hun
hele straftijd in het hvb. De aanwezigheid van deze vrouwen is erg belastend voor personeel en medegedetineerden. Zij kunnen niet in een
groep functioneren, ze hebben eigenlijk veel aandacht nodig, maar
meestal kan dat niet. Vaak kan men niets met hen aanvangen. De enige
mogelijkheid is dan de isoleercel, wat een erg slechte oplossing gevonden wordt. Wel wordt gezegd dat het leven in de gevangenis en de aanpak hier zo regelmatig en gestructureerd zijn, dat het gedrag in de detentieperiode toch nog aardig te corrigeren is. Voor mannen bestaat er
in dit soort gevallen de mogelijkheid om op een speciale afdeling te
worden geplaatst en men is het er unaniem over eens dat ook voor
vrouwen een dergelijke afdeling met een goede begeleiding hard nodig
is.

1s Een veroordeelde tot een vrijheidsstraf met een onvoorwaardelijk gedeelte van ten
hoogste één jaar, wordt vervroegd in vrijheid gesteld wanneer de vrijheidsbeneming
ten minste 6 maanden heeft geduurd en van het alsdan nog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf een derde is ondergaan. Een veroordeelde tot een vrijheidsstraf
waarvan het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte meer dan een jaar bedraagt, krijgt VI wanneer zij/hij twee derde gedeelte van dele straf heeft ondergaan.
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8

Buitenlandse vrouwen

In de drie inrichtingen die in het onderzoek betrokken zijn, bevindt
zich een grote groep buitenlandse vrouwen. Dit zijn voornamelijk
drugskoeriersters, die forse straffen krijgen. In hoofdstuk 2 werd al
vermeld dat het percentage vrouwen met een andere dan de Nederlandse
nationaliteit van 29% in de eerste peiling steeg tot 41% in de tweede
peiling en het percentage vrouwen dat voor de detentie niet in Nederland woonde, van 25% naar 37%. Tijdens de eindgesprekken in de inrichtingen (eind 1987) zei men dat het aantal buitenlandse vrouwen nog
verder gestegen was; er waren op dat moment paviljoens waarop nog
maar een enkele Nederlandse vrouw verbleef. Voor het functioneren
binnen de inrichting is niet de nationaliteit of woonplaats, maar vooral
de spreektaal belangrijk; deze bepaalt voor het grootste deel welke
mensen met elkaar om kunnen gaan, bij welke personeelsleden buitenlandse vrouwen terecht kunnen en waaraan zij kunnen meedoen. Voor
de inrichtingsfunctionarissen zijn de buitenlandse vrouwen op een bepaalde manier gemakkelijker om mee om te gaan; zij vertonen minder
probleemgedrag (zie bijlage 4, tabel 3) en leggen vaak minder beslag op
hen. Men weet echter veel slechter wat er bij deze vrouwen speelt en
de taak van het bewarend personeel verschuift weer van "bejegenen"
naar "bewaren". In de voorgaande hoofdstukken is regelmatig aangegeven waar specifieke problemen voor buitenlandse vrouwen liggen. In dit
hoofdstuk zullen de belangrijkste punten wat uitgebreider behandeld
worden.

8.1

Spreektaal
Bij de inventarisatie vult het bewarend personeel in dat met 25% van de
vrouwen geen Nederlands gesproken kan worden. Men kan met 20 van
deze vrouwen in het Engels of Duits spreken, met 8 in het Spaans en
met de overige 4 alleen "met handen en voeten". Van de interviews
over de detentiebeleving zijn er 57 in het Nederlands afgenomen, 15 in
het Engels, Duits of Frans, 30 in het Spaans en 5 met behulp van een
medegedetineerde. 48 vrouwen zeggen zich niet in het Nederlands te
kunnen redden, hoewel enkelen van hen er wel iets van verstaan of wat
woorden spreken.

8.2

Betekenis van de taalbarrière
Alle vrouwen die het Nederlands niet beheersen, ' worden belemmerd in
hun contacten met anderen, maar de mate waarin kan nogal verschillen.
Men kan grofweg drie groepen onderscheiden: zij die of Engels of Duits
kunnen spreken, de groep Spaanstaligen en de overigen. Voor hen allen
geldt dat zij meer moeite hebben om achter de gang van zaken te komen en dat zij op vele momenten buitengesloten zijn, omdat zij iets
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niet verstaan. Zo vertelt een Engelstalige vrouw dat zij op het paviljoen vaak genoeg individueel met mensen kan praten, maar zodra zij in
een groep zitten te praten of grappen maken, ontgaat het meeste haar,
omdat ze niet kan verwachten dat steeds alles voor haar vertaald
wordt. De groep Engels- of Duitssprekenden kan zich echter meestal
verstaanbaar maken en men kan hen begrijpen. De Spaanstaligen die
geen andere taal spreken, zijn afhankelijk van medegedetineerden die
vertalen, of van gebarentaal. Er is een aantal bewaarders die Spaans
spreken, de pater in Amsterdam spreekt deze taal en af en toe worden
er creatieve oplossingen gevonden, zoals het vertalen door een echtgenote van dominee of arts en een maatschappelijk werkster die een
Spaanssprekende vakgenote wist te vinden. Toch zijn deze personen
lang niet altijd beschikbaar en medegedetineerden vinden het wel eens
vervelend steeds op te moeten komen draven. Een probleem uitleggen of
duidelijk maken wat je precies nodig hebt, is voor deze vrouwen zonder
hulp vrijwel onmogelijk. Door de taalbarrière kunnen zij met veel mensen niet omgaan, doen zij dingen verkeerd, doordat zij iets niet goed
begrepen hebben en kunnen zij nauwelijks terecht bij directie, maatschappelijk .werk, bepaalde activiteiten, enz. Een voordeel voor de
Spaanstalige groep is het feit dat zij met zovelen zijn: er zijn altijd
mensen om mee om te gaan, mee te praten, te helpen. De derde groep
heeft dit voordeel niet. en deze vrouwen kunnen volledig geïsoleerd
raken, doordat er helemaal niemand is die hen verstaat. Zodra er twee
vrouwen binnen zijn die dezelfde spreektaal hebben, wordt getracht hen
op hetzelfde paviljoen te plaatsen, zodat zij in ieder geval iemand hebben om mee te praten; als een van hen tevens een andere taal spreekt,
kan het isolement van de ander ook iets minder worden. Zij zijn echter
wel volkomen van elkaar afhankelijk. Dit hoeft geen problemen te geven
en kan heel goed gaan, maar als dat niet zo is, kan het ook heel lang
duren voor iemand dit in de gaten krijgt.

8.3

De andere kant van de taalmedaille
Het is een probleem voor buitenlandse vrouwen dat zij zich niet verstaanbaar kunnen maken, maar hetzelfde kan gelden voor Nederlandse
vrouwen in de omgang met medegedetineerden: zij kunnen ook alleen
omgaan met diegenen wier taal zij spreken en verstaan. Hoe groter het
aantal anderstalige vrouwen, hoe vaker er hele groepen zijn waar zij
buitengesloten zijn. Op die paviljoens waar bijna alleen maar buitenlandse vrouwen zijn, kunnen Nederlandse vrouwen geïsoleerd raken.
Er is reeds vermeld dat bewarend personeel ten aanzien van die vrouwen wier taal zij niet spreken, niet veel meer kunnen doen dan hun
oude taak van bewaren. De buitenlandse vrouwen hebben net zoveel
psychische problemen en tuchten ook net zo vaak als de Nederlandse
vrouwen, maar door de taalproblemen komt men er niet achter wat er
speelt en wat hun problemen zijn. Sommige bewaarders hebben de indruk dat deze vrouwen ook niet gauw willen laten merken dat zij ergens problemen mee hebben, dat de groep erg belangrijk voor hun is en
zij zich daarbinnen wel redden. Voor zover men weet, is hun grootste
probleem vaak de kinderen. Al met al blijft de gedragsrapportage over
deze vrouwen oppervlakkig. Ook voor bewarend personeel geldt dat hoe
groter de groep buitenlandse vrouwen op het paviljoen is, hoe minder
hun contacten met de gedetineerden kunnen zijn.
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8.4

Contacten met de buitenwereld
Niet alleen hebben buitenlandse vrouwen problemen met contacten binnen de inrichting, ook de contacten met de buitenwereld zijn voor hun
vaak moeilijk. Doordat familie, kinderen en vrienden op grote afstand
wonen, krijgt het merendeel van hen zelden of nooit bezoek. Zij zijn
aangewezen op de telefoon en correspondentie, maar opbellen is vaak zo
duur dat zij zich dit ook niet al te veel kunnen veroorloven.
Er bestaat grote behoefte aan boeken, kranten en tijdschriften in de
eigen taal. De bibliotheek heeft wel boeken in verschillende talen, maar
het aanbod wordt als gering ervaren en twee vrouwen vermelden dat zij
geen tijdschriften en kranten uit eigen land mogen ontvangen. De televisie, die men kan huren, heeft alleen Nederlandse zenders; kabeltelevisie met anderstalige zenders zou voor een deel van de buitenlandse
vrouwen een uitkomst zijn.
Nederlandse vrouwen hebben de kans om op een gegeven moment naar
buiten te gaan met strafonderbreking of verlof. Buitenlandse vrouwen
zijn hier bij voorbaat al van uitgesloten. Zij komen daarom ook nooit
in aanmerking om naar een half-open of open gevangenis te gaan, terwijl het bewarend personeel een groot aantal van hen hiervoor in
principe wel geschikt acht.

8.5

Strafoverdracht
Aan de buitenlandse vrouwen is de vraag gesteld of zij, indien dat mogelijk zou zijn, hun straf in eigen land zouden willen uitzitten, op
voorwaarde dat de lengte van de straf niet zou veranderen.
Ongeveer 60% zou nooit naar eigen land willen om de straf uit te zitten: "Vergeleken met de gevangenissen in mijn land is het hier een hemel'; "Zoals het hier is, had ik me het niet voorgesteld; het lijkt een
soort vakantie". De meesten van hen denken dat de gevangenissen in
Nederland (veel) beter zijn: vrijer, meer activiteiten, de mogelijkheid
om iets te leren en een betere behandeling van de gedetineerde: "Hier
word je niet gemarteld". Sommigen blijven liever hier, omdat het in een
gevangenis verblijven een schande is voor henzelf of hun omgeving. Er
wordt thuis verteld dat zij in het buitenland werken of een opleiding
volgen.

Ruim een derde van de vrouwen antwoordt dat ze hun straf liever in
eigen land zouden willen uitzitten. De voornaamste reden die ze hierbijj
opgeven, is de mogelijkheid tot direct contact met kinderen, familie en
vrienden, ook al denken de meesten dat de gevangenissen in eigen land
slechter zijn. Ook zou een aantal vrouwen liever in eigen land zijn,
omdat daar hun eigen taal gesproken wordt. Eén vrouw heeft thuis als
vrijwilligster in een vrouwengevangenis gewerkt. Zij vertelt hierover
het volgende: "Vrouwen zitten niet allemaal bij elkaar, maar met diegenen die hetzelfde soort delict gepleegd hebben. De gevangenis in X. is
erg mooi. Het lijkt nog het meest op een schoolgebouw. Ik zou daar
zelf graag willen zitten".
Hoewel veel buitenlandse vrouwen menen dat zij beter af zijn in een
Nederlandse gevangenis dan een in eigen land, hebben zij duidelijk veel
minder mogelijkheden dan Nederlandse vrouwen. Zowel Nederlandse als
buitenlandse gedetineerden vinden dit onrechtvaardig en zijn van mening dat hier op een aantal punten best verandering in zou kunnen komen. Zoals de zaken nu staan, is de detentie voor buitenlandse vrouwen
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relatief veel zwaarder. Sommige vrouwen vinden daarom dat dit gelijk
getrokken zou kunnen worden door deze groep vrouwen minder straf te
geven en hen eerder weer naar huis te sturen.
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9

Het leukste en het vervelendste van het gevangenisbestaan

Nadat alle onderwerpen uit de vragenlijst aan de orde waren geweest, is
aan de gedetineerden gevraagd wat zij het leukste en wat zij het vervelendste vinden van hun verblijf in de inrichting.

9.1

Het leukste van het verblijf in de inrichting
Negen vrouwen vinden alles prima en niets vervelend: "Je wordt goed
verzorgd, kunt van alles doen en als je problemen hebt, worden ze opgelost". Ruim een kwart van de vrouwen kan echter niets leuks bedenken: "Het leukst? Wat een rare, moeilijke vraag"; "Alles is een sleur,
routine, alle dagen lijken op elkaar"; "Er zijn geen hoogtepunten, daardoor kan niets het leukste zijn". Als men wel een antwoord weet, heeft
dit meestal betrekking op een bepaalde activiteit (met name sport) of
een buiten het programma georganiseerde activiteit, zoals een sporttoernooi, een optreden van een band. "Het is wel goed dat er veel
activiteiten zijn. Met feestdagen is er altijd iets bijzonders, zoals bv.
paaseieren, daar doen ze veel voor"; "Het leukste zijn activiteiten die
anders zijn, dingen die de routine breken"; "disco en extra dingen die
je buiten het paviljoen doet en activiteiten waar mensen van buiten
komen"; "Het leukste vind ik dat je hier aan activiteiten meedoet waar
je thuis geen weet van had"; "dat je hier kunt studeren"; "dat je een
beetje kunt werken en naar onderwijs", "Als de SKW-er zegt: 'Kom, we
gaan leuke dingen doen'". Een vrouw zegt: "Je zult het wel gek vinden,
maar ik vind het het leukst om naar de kapper te gaan, dat is echt
gezellig. Het enige dat me een klein beetje aan buiten doet denken".
Een groep vrouwen noemt hun contacten met bewarend personeel. Zij
zeggen: "Ik vind het leukste hier als de deur open gaat en je goed
personeel hebt"; "contact met de bewaarsters"; "Ze hebben belangstelling
voor je, zijn menselijk", "Ze zijn erg vriendelijk", "Ze proberen je
dingen te doen te geven om de tijd sneller te doen gaan. Ik heb gehoord dat dit de beste gevangenis van Europa is"; "Ze bemoeien zich
veel met ons, opdat wij ons niet zo verdrietig en alleen voelen".
Een aantal gedetineerden noemt de verzorging en de omgeving: "Je
hebt je eigen kamer voor je privacy en je eigen tv"; "Het gebouw is
wel mooi, je kunt naar buiten kijken"; "De verzorging, het eten en
drinken is goed"; "Je krijgt regelmatig verschoning van lakens en handdoeken" en "De hygiëne is wel goed". De overige vrouwen noemen verschillende dingen, zoals: "de boel op stelten zetten"; "in de keuken
rommelen"; "Er is geen lichamelijk geweld"; "De (gedetineerde) vrouwen
helpen elkaar, dat is fantastisch"; "Je hebt vaak niet het idee dat je in
een gevangenis zit"; "video", "Werk, daar heb ik de meeste lol in".
Eén vrouw zegt: "Het is hier eigenlijk zo slecht nog niet, het wordt
alleen vertroebeld door al die zaken die slecht lopen. Er wordt best
veel gedaan en mensen nemen ook best moeite, maar dan loopt er voor
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de zoveelste keer weer eens iets fout dat je dwars gaat zitten en dat
heeft het effect dat je iedereen dan niet meer zo ziet zitten".

9.2

Het vervelendste van het verblijf in de inrichting
Net zoals er vrouwen zijn die niets vervelend vinden, zijn er elf die alles vervelend vinden: "Een gevangenis is een gevangenis, niets is goed
hier en dat zou het ook niet zijn als ze er een 5-sterrenhotel van zouden maken". Het meest genoemd als vervelend is het "teruggegooid
worden op cel" en "iedere keer maar die grendel horen", daar word je
gek van. "Als je alleen op cel zit worden je reacties heftiger. Je moet
kalmerende middelen eten, anders begin je te schreeuwen"; "Ik wil vaak
het raam inslaan, niet omdat ik slecht ben, maar je gaat psychisch
kapot". Zij vinden dat je vooral in het weekend te veel achter de deur
moet zitten, "maar ze maken je 's morgens wel om zeven uur al wakker
voor de thee, ook als je vraagt niet gestoord te worden". Maar ook
door de week, als bv. de activiteiten zijn afgelopen en het nog maar
een half uurtje duurt voordat men gaat eten, moet je toch weer je cel
in en gaat de deur weer op slot.
Vergelijkbaar, maar verder gaand is wat een groep vrouwen omschrijft
als de totale afhankelijkheid van anderen, het overgeleverd zijn aan
hun goedgunstigheid en humeur: "Het geeft je een gevoel van onmacht
dat je altijd alles moet vragen en dat ze je niet laten weten als je iets
hebt aangevraagd, je hoort niets terug"; "Je wordt behandeld als een
klein kind"; "Ze onderdrukken je geest, maken je willoos door hele
kleine dingen en ondermijnen je vertrouwen in andere gedetineerden";
"Als je geen grote mond hebt, krijg je nooit iets gedaan"; "Ik denk wel
eens dat ze het erom doen, je strafjes bovenop je straf geven".
Een aantal vrouwen vindt de omgang met bewarend personeel het vervelendste. Zij hebben een hekel aan dingen als "dat praten over gedetineerden, je hoort alles terug, er is geen vertrouwelijkheid"; "altijd die
zelfde koppen"; "dat ze slecht gemotiveerd zijn voor dit werk"; "Zit je
gezellig met de meiden, komt er een bewaarder bij", of zij vinden dat
het contact te gering is: "Ook als je vrolijk en aardig doet heb je
behoefte aan aandacht". Eén vrouw vertelt: "In de korte tijd dat ik hier
zit, heb ik me vreselijk kwaad en druk gemaakt over hoe het er hier
aan toe gaat. Vooral buitenlanders, die hebben helemaal niets om naar
uit te kijken en die laten ze zo maar gaan, niemand die helpt. En ze
delen rapporten uit of het snoepjes zijn".
Anderen vinden de werkomstandigheden het meest vervelend: "elke
dag veel te hard werken, zodat je helemaal afgepeigerd bent"; "de routine, steeds hetzelfde, gebeurde er maar iets"; "het werk dat veel te
weinig is" en "Als er geen werk is, wat wel gebeurt, moet je weer
achter de deur".
Met betrekking tot de regels binnen de inrichting wordt het als vervelend ervaren dat je "voor alles briefjes moet invullen en daar hoor je
dan nooit wat over", de visitatie na het bezoek ("zelfs na bezoek van
de advocaat") en dat "sommige regels erg kinderachtig" zijn.
Verder worden er veel andere ergernissen opgesomd, zoals: "geen
maatschappelijk werk in Amsterdam", "disco, daar word je mee doodgegooid", "kussende lesbiennes", "het niks doen", "het gepraat over dope",
"te laat roepen voor luchten" en "Luchten, dat vind ik het minst leuk,
dan voel ik me eenzamer dan op cel".
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Eén vrouw vat het als volgt samen: "Het heeft geen voordelen om hier
te zitten, alleen maar nadelen. Je zou er beter van moeten kunnen
worden, maar je verliest alleen heel veel. Je steekt er niets van op,
behalve misschien slechte dingen. Het zou hier zoveel gezelliger kunnen
zijn, want de groep vrouwen is helemaal niet zo groot. Nu word je
steeds bozer, hoe langer je hier bent".
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Bijlage 2: Onderwerpen vragenlijsten

1.

Inventarisatie-onderzoek
De onderwerpen die in de vragenlijsten en in de voor- en nagesprekken
van de inventarisatie aan de orde kwamen, zijn:

- culturele achtergrond, taalproblemen, lezen en schrijven
- deelname aan de activiteiten
- drugs en alcohol: verslaving, gebruik voor en tijdens detentie, behandeling
- psychische gesteldheid: tuchten, psychische (problemen, depressiviteit,
geestelijk gehandicapt, zwak begaafd, wenselijkheid van overplaatsing
o.g.v. psychische gesteldheid, medicijngebruik.
- agressiviteit
- problemen m.b.t. partner, kinderen, familie
- contacten met mannelijke gedetineerden en personeel, lesbische contacten
- privacy
- omgang medegedetineerden, geïsoleerdheid
- afspraken rond verlof

- mate van geschiktheid voor een half-open inrichting
- andere problemen.

2.

Detentiebelevingsonderzoek

Onderwerpen die in de interviews met gedetineerde vrouwen naar hun
detentiebeleving aan de orde kwamen:
- beheersing Nederlandse taal
- detentieduur

- activiteiten: deelname en mening
- arbeid: deelname, mening en omgang met arbeidspersoneel
- gang van zaken op het eigen paviljoen
- omgang met medegedetineerden
- omgang met bewarend personeel

- contacten met directie, overige personeelsleden en diensten
- contacten met personen en diensten buiten de inrichting
-

gezinssituatie, kinderen, kinderen binnen de inrichting
mogelijkheden voor privacy, meer personen per cel
ongewenste intimiteiten
overplaatsing, strafonderbreking, verlof en detentieplan
gebruik niet toegestane middelen

- gevoelens
- het leukste en het vervelendste van het leven in de inrichting
- strafoverdracht, taalproblemen (alleen buitenlandse vrouwen).
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Bijlage 3: Enkele vergelijkingen tussen vrouwelijke
en mannelijke gedetineerden

Tabel 1: De capaciteit van het Nederlandse gevangeniswezen op twee momenten
in 1987 naar geslacht
vrouwen

mannen
1-1-1987
30-6-1987

4695
5014

134
184

Bron: Balans nr. 8, 1987

Tabel 2: De bevolking van de penitentiaire inrichtingen eind 1986 naar verblijfstitel en geslacht
mannen
n

%

n

vrouwen
%

preventieve hechtenis
gevangenisstraf
onvoorwaardelijke hechtenis
passant
(waarvan passant TBR
Vreemdelingenwet

1991
1763
107
559
19
58

(44,5)
(39,4)
( 2,4)
(12,5)
( 0,4)
( 1,3)

65
60
1
7
1
2

totaal

4478

(100' )

135

842

(18,8)

27

van wie buitenlanders

(48,2)
(44,4)
( 0,7)
( 5,2)
( 0,7))
( 1,5)
(100

)

(20,0)

Bron: CBS

Tabel 3: De bevolking van de penitentiaire inrichtingen eind 1986 naar leeftijd
en geslacht
mannen
n
t/m 22 jaar
23 en 24 jaar
ouder dan 24 jaar

798
265
3415

totaal

4478

%

n

vrouwen
%

(17,8)
( 5,9)
(76,3)

5
12
118

)

135

(100

( 3,7)
( 8,9)
(87,4)
(100

)

Bron: CBS
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Tabel 4: Totaal aantal opgelegde, geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen in 1985 naar delictsoort en geslacht
mannen
n
vermogensdelict
geweldsdelict (zonder eenvoudige
mishandeling)
delict van de Opiumwet
overig *
totaal

n

%

vrouwen
%

8240

(52,7)

532

(74,6)

788
1336
5276

(5,0)
( 8,5)
(33,7)

23
92
66

( 3,2)
(12,9)
( 9,3)

15640

(100

)

713

(100

)

*ruim de helft Wegenverkeerswet
Bron: CBS

Tabel 5: Totaal aantal opgelegde, geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen in 1985 naar leeftijd en geslacht
mannen
n
<24 jaar
24 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
>39 jaar
totaal
Bron: CBS
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5299
4224
3913
1873
15309

%

n

(34,6)
(27,6)
(25,6)
(12,2)
(100

)

vrouwen
%

224
237
178
74
713

(31,4)
(33,2)
(25,0)
(10,4)
(100

)

Bijlage 4: Tabellen

Tabel 1: Gemiddelden en percentages verslaafde resp. niet-verslaafde vrouwelijke gedetineerden die de omschreven kenmerken/problemen vertonen

verslaafd
ja

nee

gemiddelde leeftijd

28 (45)

34 (75)

gemiddeld aantal eerdere pv's
gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

16 (45)
3 (45)

2 (75)
1 (75)

% wonend in Nederland
% druggebruik binnen de inrichting
% als agressief ervaren
% agressief t.o.v. personeel
% agressief t.o.v. medegedetineerden
% tuchten
% depressief (volgens bewarend personeel
% psychische problemen (volgens medische dienst)
% tranquillizers/slaapmiddelen (door medische dienst)
% medicijnverstrekking op het paviljoen
% geschikt voor half-open inrichting

91
78
21
43
55
41
24
62
66
49
53

(45)
(45)
(43)
(42)
(42)
(41)
(42)
(45)
(44)
(43)
(19)

65
9
6
27
29
27
19
48
24
26
93

(75)
(75)
(62)
(62)
(62)
(59)
(62)
(75)
(75)
(62)
(29)

Tussen haakjes staan de aantallen waarover is gepercenteerd of waarop het
gemiddelde betrekking heeft.

Tabel 2: Gemiddelden en percentages vrouwelijke gedetineerden die de omschreven kenmerken vertonen, uitgesplitst naar wel respectievelijk geen
psychische problemen
psychische problemen
ja

gemiddelde leeftijd
gemiddeld aantal eerdere pv's
gemiddeld aantal eerdere veroordelingen
% wonend in Nederland
% verslaafd aan drugs
% druggebruik binnen de inrichting
% als agressief ervaren
% agressief t.o.v. personeel
% tuchten

nee

33 (72)
7 (72)
2 (72).

30 (61)
8 (61)
2 (61)

75
47
36
12
36
50

75
30
26
10
30
44

(72)
(64)
(72)
(65)
(64)
(62)

(61)
(56)
(61)
(50)
(50)
(50)

% depressief (volgens bewarend personeel)

25 (64)

20 (50)

% tranquillizers/slaapmiddelen (door medische dienst)
% medicijnverstrekking op paviljoen
% geschikt voor half-open inrichting

61 (72)
38 (65)
70 (30)

20 (60)
28 (50)
91 (22)

Tussen haakjes staan de aantallen waarover is gepercenteerd of waarop het
gemiddelde betrekking heeft.
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Tabel 3: Gemiddelde leeftijd en percentages vrouwelijke gedetineerden die de
omschreven kenmerken vertonen, uitgesplitst naar wel resp. niet in
Nederland woonachtig

wonend in Nederland
nee

ja

gemiddelde leeftijd

31 (100)

34 (33)

% verslaafd aan drugs
% druggebruik binnen de inrichting
% als agressief ervaren
% agressief t.o.v. personeel
% agressief t.o.v. medegedetineerden
% tuchten
% depressief (volgens bewarend personeel)
% psychische problemen (volgens medische dienst)
% tranquillizers/slaapmiddelen (door medische dienst)
% medicijnverstrekking op paviljoen
% geschikt voor half-open inrichting

46 ( 90)
36 (100)
14 ( 86)
36 ( 85)
44 ( 85)
37 ( 83)
25 ( 85)
54 (100)
43 ( 99)
38'( 86)
84 ( 38)

13
18
3
24
38
35
17
55
39
21
64

Tussen haakjes staan de aantallen waarover is gepercenteerd of waarop het
gemiddelde betrekking heeft.
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(30)
(33)
(29)
(29)
(29)
(26)
(29)
(33)
(33)
(29)
(14)
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