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I. INLEIDING 

1.1. Achtergronden van het project 

De penitentiaire inrichtingen in Nederland worden in toenemende mate be-

votkt door gedetineerden die om enigertei reden moor din gehrniketijke 

zorg en aandacht behoeven. E'en van doze categorien belreftde harddrugs-

verslaafden. Daarnaast zijn echter ook andere categorieen gedetineerden 

te noemen, zoats gedetineerden met eon niet-Nederlandse nationaliteit, 

gedetineerden die eon niet-Nederlandse cutturele achtergrond hebben of 

gedetineerden die ernstige psychische problemen hebben. In het verleden 

is meermalen gepoogd omvang en aard van verschillende probteemcategorie-

en vast te stellen. Daartoe zijn veetal afzondertijke en specifieke yrn-

gen gestetd. Eon nadeet van die werkwijze is dat zodoende goon inzicht 

wordt verkregen in de mate waarin de verschitlende categorien samenvallen. 

Doze constatering is voor het WODC aanteiding geweest om -torn gevrnagd 

word om een inventarisatie van het aantal harddrngsverstanfden in de in-

richtingen your langgestraften- bij wijze van proof eon weer omvattende 

inventarisatie nit te voeren. rtlet duel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de samen-

stetting van de bevolking van de inrichtin'ten voor langgestraften, in de cm-

Yang van de probteemcategorieen en in de mate waarin deze elkaar overlappeni 

He vraag die zich bij de uitvoering van zo'n inventarisatie onmiddellijk 

voordoet is welke probleemcategorieiin ten behoeve van de invontarisatie 

mocten worden onderscheiden. Bij de beantwoording van doze vrnag 

hebben we ens laten teiden door informatie die ons daaromtrent 

in de loop der tijd nit het nenitentiaire veld heeft bereikt. Eon 

belangrijke informatiebron daarbij is de engaite geweest die door de 

commissie Psychiatrische Therapentische Voorzieningen is gehonden onder 

de directeuren van penitentiaire inrichtingen (I). !Marna:1st is ook ge-

brnik gemaakt van meer incidentele informatie die nit het penitentiaire 

veld via de directie Gevangeninwezen is ontvangen. En en ander heeft 

ertoe geteid dat bij de registratie am n de volgende probleemgroepen ann-

dacht is besteed; 



a. linitenlandse gedetineerden en gedetineerden met can niet-Nederlandse 

cuIturele achtergrond; 

b. Cedetineerden die alcoholist of probleemdrinker waren; 

C. Cedetimeerden die voorafgaand aan bun detentie regelmatig harddrugs 

gebruikten; 

d. Gedetimeerden die tijdens bun detentie regelmatig harddrugs gebruiken; 

e. Cedetineerden wier gedragingen zorgen baren omdat zij erg "zwaar zit-

ten",zo zwaar dat ze Cr zelf onderdoor lijken to goon (2); 

f. Cedetineerden wier gedragingen zorgen baren omdat zij onberekenbaar 

zijn en wellicht agressief reageren, zodanig dat anderen at onderdoor 

lijken te gaan (3); 

g, Gedetineerden die geestelijk gehandicapt dan wel zwak begaafd zijn; 

Ii. Gedetineerden die analfabeet zijn; 

Gedetineerden die iichamelijk gehandicapt zijn. 

1.2. (,net en nitneering van de inventarioatie 

Opzet van de inventarisatie was om van alto gedetineerden die op eon be-

paalde peildatnm in an van de 6 inrichtingen voor langgestraften ver-

Hoven, gegevens to verzamelen. Daartoe word eon registratieformulier (4) 

ontworpen dat per gedetineerde moest worden ingevuld. Het registratie-

formulier bestaat uit drie delen. Reel A bevat can aantal vragen aangaan-

de de socinal-demografische, strafrechtelijk en penitentiaire gegevens 

van de gedetineerde. De vragen nit dit gedeelte kunnen worden beantwoord 

aan de hand van de inschrijvingskaarten die in de inriehting van elke ge-

detineerde wordt bijgehouden. In de beide andere gedeel ten zijn vragen 

opgenomen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of een gedetineerde 

tot eiln van de hiervoor genoemde probleemcategorieiin moot worden gere-; 

kend. Dere delen van het registratieformulier zijn ingevuld aan de hand 

van door de maatschappelijk werkers en de medewerkers van de medische 

dieuat verstrekte gegevens. 

In de praktijk block het niet mogetiik de materiaalverzameling in alio 

inrichtingen tegelijk to doen nitvoeren. On to voorkomen dat de gege- 

yens onvolledig zonden zijn, is gekozen voor inventarisatie van de ge- 
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detineerden die op de dag van aanvang van de inventnrisatie in de be-

treffende inrichting verbleven. Danrbii is ernanr gestreefd tussen de 

verschillende peildata zo goring mogetijke verschillen te laten ant-

staan. Ook dat •streven stuitte echter op onoverkomelijke bezwnren: 

stechts in drie van de zes inrichtingen kon de inventnrisatie kort na 

de intrriductie medio 1981 uitgevoerd warden. 

In drie andere inrichtingen -nt. de gevangenissen Esserheem en Norger-

haven te Veenhnizen en de gevangenis Schntterswei to Alkmaar- deden 

zich bij de materiaalverzameting problemen voor. In de Alkmaarse gevan-

genis was men -na eon aanvankeliike narzeting- bereid mee te werken 

onder de voorwaarde dat in die gevallen, wanrin de medische dienst of 

het mantschnppelijk work inventnrisntie niet vernntwoord achtte, doze 

achterwege zou kunnen btijven. In de Veenhuizer inrichtingen wnren de 

medewerkers van de medische dienst en het mantschappelijk work nlleen 

bereid medewerking te vertenen indien de gedetineerden instemden met de 

inventarisntie. Het overteg met de medewerkers in de Veenhnizer inrich-

tingen en de uitvoering van de gemankte afsprnken nnm zoveel tijd in 

beslng dnt de inventarisatie in deze inrichtingen eerst enkele mnanden 

later kon warden uitgevoerd. 

1.3. Interviews met de directies 

Nndat de inventarisatie was vottooid en de eerste gegevens over de cm-

yang van de versChillende pcobleemcategoriei;n en de mate waarin zij et-

knar overtappen bekend waren geworden, is or met de directenren van de 

betrokken inrichtingen eon vraaggesprek gehonden. Pe vranggesprekken 

hadden het karnkter van open interviews. Ter voorbereiding van de ge-

sprekken is aan de directies eon notitie toegezonden wanrin con samen-

vatting wend gegeven van de resuttaten van de inventarisatie en wanrin 

een aantal gespreksonderwerpen werd anngegeven (5). 

In de gesprekken is onder meet aandacht besteed sin derepresentntiviteit 

van de resultaten van de inventnrisntie, am n de prohlemen wanrmee inrich-

tinRen warden geconfronteerd indien probleemgedetineerden in de ini. ichting 

annwezip, zijn on nnn do wiize waarop de problemen door tic direct ice tegemoet 

warden getreden. "an de Resprekken is steeds een versing gemankt dat ter 

controle nan de deelnemers is voorgelegd. 



De informatie die op doze wijze verkregen is, is verwerkt in de hierna 

volgende hoofdstukken. 

1.4. De beirouwbaarlieid Dan de gccievenD 

Rij de inventarisatie is gekozen voor een indirecte benadering: de in-

formatie over gedecineerden is voor eon groot deal ingewonnen bij mode-

workers van de medische dienst en hij maatschappelijk workers. De be-

trouwbaarheid van de verkregen gegevens is in !loge mate afbankelijk van 

de geinfornmerdheid van doze modowerkors. De mate van geInfornmerdheid 

kan van onderwerp tot onderwerp verschillen. 

Dar zij in bepaalde gevallen noodzakelijkerwijs beperkt is, klinnen vii 

illustreren aan de hand van de vragen over het gebruik van harddrugs 

voorafgaand aan en tijdens de detentie (6). 

Haar net vragen over bet druggebruik voorafgaand San de detentie betreft, 

zijn ooze informanten op bun beurt aangewezen op informatie van derden. 

Die derden zijn son's bun collega's nit de Rvii's (bijvoorbeeld indien go-

detineerden in hot begin van bun detentie ontwenningsverschijnselen ver- 

toonden), sons de gedetineerde zelf (bijvoorbeeld indien de betrokkene 

hi] de aanvang van de detentie informatie heeft verschaft over drugge-

hrnik voor de detentie). De mogelijkheid dat bierdoor con vertekend 

beeld ontstaat mag niet worden uitgesloten. 

Ook waar het de gegevens betreft over het gebrnik van harddrags Milting tie 

detentie berust de informatie sleehts zelden op eigen waarneming. Mede-

workers van de medische dienst noch maatschappetijk workers trekken 

voortdurend met de gedetineerden op. Van druggebruik van gedetineerden 

nemen zij vaak slectos kennis indien ze daarover geinformeerd worden 

door de godetincerde  zelf of door derden (zoals hewaarders). In zekere 

in gaat het daarbij on incidenteel verzamelde informatie. Ook nu is lint 

dun zeer wel mogelijk dat het verzamelde materiaal de werkelijkheid ver-

tekend weergeeft. 

Ken tweede probleem doet zich vow-  bij categorieiin zoals "zwaar zittert" 

en "onberekenbaar zijn on wellieht agressief reageren" (7). De in de 

vraagstelling gehanteerde begrippen zijn zo weinig spoor lick, dot indere 

respondent bij beantwoording van die vraag zijn eigen definitie kan man- 
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teren. De vergelijkbaarheid van de antwoorden die door verschillende res-

pondenten ziin gegeven is daardoor probtematisch (R). 

Eon derde probleem ten aanzien van de betronwbaarbeid vloeit voort nit 

de wijze wnarop het materiaal in de Veenhuizer inrichtingen niteindelijk 

is verznmeld. Hiervoor is reeds nangestipt .dat van de gedetinverden in 

Veenhuizen slechts onder bepanide voorwaarden gegevens verznmeld konden 

worden: sheen indien gedetineerden danrin toeslemden waren de medewer-

kers van het mantschappelijk werk en de medische dienst bereid gegevens 

te verstrekken. In Esserheem beeft dit ertoe geleid dat van slechts 50Z 

van de gedetineerden gegevens konden worden verzameld bij de medische 

dienst en het maatschappelijk work; in Norgerhaven ligt dit percentage 

nog lager, namelijk op 407. 

Ann de hand van sociaal-demografische gegevens en van gegevens over de-

lict en detentie is nagegann in boeverre de "weigeraars" eon aparte groep 

vormen. Gebleken is dat zowel in Esserheem als in Norgerhaven de in Neder-

land geborenen relntief vaker toestemming hebben geweigerd clan de niet-in-

Nederland geborenen. in Norgerhaven blijkt bovendien dat vrijwel alto ge-

detincerden die niet zijn binnengekomen nit eon hnis van bewaring, maar 

die afkomstig waren nit eon andere gevangenis of het Penitentiaire Selec-

tie Centrum (PSC), medewerking hebben gCweigerd. 

flit zou eroP kunnen wijzen dat in Norgerhnven voorni gedetineerden wier 

gedrag binnen de inrichtingen als problematisch wordt ervaren bniten de 

inventarisatie zijn geblcven. Ook de mantschappelijk workers en medewer-

kers van de medische dienst hebben zich in die geest nitgelaten: zij we-

zen crop dat vooral "junkies" en/of "nndere probleemgevallen" bniten de 

inventarisatie ziin gebleven. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in het cijfermateriaal ten anti-

zien van de omvang van de probleemcategorien grote voorziebtigheid meet 

worden betracht, moor din indicaties vent de omvang zijn het in feite 

niet. Detzelfde geldt in versterkte mate Amor de verhanden tussen pro-

bleemcategorieen. 



Noten  bij hoofdstuk  1 

6 

(I) Conmdssie Psychiatrische rherapeurische Voorzieningen: "Konsept 
Beschrijving van de Resultaten van de Enguate"(niet gepubliceerd). 

(2) De nmschrijving van daze groep gedetineerden met ernstige psychiaehe 
problemen is aan bovengenoemde Commissie ontleend. 
"Zwaar zitten" zoals bier bedoeld uit zich vooral in apathiach go-
drag van de gedetineerden of in eels sterke,mate van depressiviteit. 

(3) Ook doze omsehrijving is aan bovengennemde commissie ontleend. On -
berekenbaarheid of agressief reageren uit zich in gedrag dat bedrei-
gend is vont-  derden. 

(4) Naast het onderhavige rapport is can afzonderlijk bijlagenrapport 
verschenen. Bijlage 1.2 bevat can overzicht van de in de registratie-
formulieren voorkomende vragen. Wet hijlagenrapport is bij het WODC 
verkrijgbaar. 

(5) Zie voor eon voorbeeld Dijlage 1.3. 

(6) lie de vragen 16, 17, 20 en 33 van het registratieformulier. 

(7) lie de vragen 25, 26, 35 en 36 van het registratieformulier. 

(8) lie oak hoofdstuk VI, par. I. 



II. DE INRKILIANCEN VOOR LANCCESTRAFTEN 

2.1. De inrichtingen 

Be inventarisatie is uitgevoerd in de gesloten inrichtingen die krnchtens 

de Beginselenwet Cevangeniswezen (BC) ziin beslemd voor de opneming van 

mannelijke langgestrafte gevangenen. 

Er zijn thins 6 van zulke inrichtingen, te weten; 

- de gevangenis Schutterswei te Alkmaar; 

- de gevangenis te Scheveningen; 

- de gevangenis Esserheem te Veenhuizen; 

- de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen; 

- de gevangenis Noorderschans te Winschoten; en 

- de gevangenis te Zutphen. 

Be laatst genoemde gevangenis is krachtewiartikel 16 BC aangewczen its 

jeugdgevangenis. Ze is bestemd voor veroordeelden die de leeftijd van 23 

jaren nog niet bereikt hebhen en wier werkelijke straftijd tenminste 5 

maanden bedraagt. Naast jeugdigen worden in Zutphen ook volwassen vcroor-

deelden gedetineerd die zijn gemotiveerd tot het volgen van een vakop-

leiding (I). Be overige 5 inrichtingen zijn krachtens artikel 17 BC he-

stemd voor mannelijke gevangenen die niet in aanmerking komen voor plant-

sing in Zutphen en wier werkelijke straftijd moor dan 6 maanden bedrangt. 

2.2. Diffeeentiatie naar regiem 

Behalve differentiatie nnar strafdunr, feeftijd en iekse mankt de Segin-

seIenwet Cevangeniswezen ook eon differentiatie op grond van persoonlijk-

heid mogelijk. Artikel 20 BC bepaalt dat de minister gevangenissen kin 

bestemmen voor de opname van mannelijke gedetineerden "die op grond van 

hun persoonlijkheid niet geschikt zijn om in gemeenschap to worden ge-

bracht". Ceen van de thans functionerende penitential re inrichtingen voor 

langgestraften heeft eon dergeliike bestemming. Dar vii niet zeggen dat 

tussen de inrichtingen ovcrigens geen verschillen zouden bestaan. In het 

penitentiair beleid heeft -tos van de mogelijkheden van art. 20 BC- een 

ontwikkeling plaatsgevonden naar een verdere differentiatie gevange-

nissen met het doel te komen tot regions die sin aangepast aan de gedif-

ferentieerde behoefte aan bejegening en heveiliging. Be 5 gevangenissen 



voor langgestraften volwassenen kunnen worden onderverdeeld naar de mate 

van gemeenschap die kenmerkend is voor het regiem van de inrichting (zie 

Label 2.1). De beide Veenhuizer inrichtingen kennen een region met een 

ruime mate van gemeenschap. In theorie bestaat Sr tussen beide inrichtin-

gen geen verdere differentiatie. In de praktijk echter is het bestaan van 

de Individuate Begeleidings Afdeling (IBA) (2) in Norgerhaven bij de se-

lectie van gedetineerden een rot goon spelen. Cedetineerden waarbij men 

in de selectie -adviescommissie vermoedt dot zij een gemeenschapsregiem 

niet volledig aankunnen, zonder dat men daarin redenen ziet on' deze gede-

tineerden elders te plaatsen don in Veenhuizen, zullen eerder in Norger-

haven dan in lisserheem geplaatst worden. 

In de andere inrichtingen geldt eon region met moor beperkte gemeenschap. 

In de gevangenis Schutterswei te Alkmaar worden gedetineerden onderge-

bracht in leefeenheden not eon beperkte gemeenschap, eon soortgelijk 

regiem vindt men in de C-vleugel in de gevangenis te 's-Cravenhage. 

Daarnaast is en in 's-Cravenhage de B-vleugel waar cell nog beperkter re-

gion] geldt (7). Ook in de gevangenis Noorderschans le Winschoten geldt 

eon beperkt gemeenschapsregiem. Het region in deze inrichting is speciaal 

gericht op het ontwikkelen van sociaal aanpassingsvermngen bij gedeti-

neerden die titans nog gemeenschapsongeschikt, mar niet vluchtgevaarlijk 

zijn. 

2.3. Do capacitelt 

Rehalve vat betreft region verschillen de penkendaire inrichtingen ook 

vat betreft gebnuwelijke slructuur en capaciteit. De totale capaciteit 

bedraagt 505 plaatsen. Roils 50% hiervan vindt men in de beide Veenhuizer 

inrichtingen (n1. 140 en 128 plaatsen). De kleinste inrichting vindt men 

in Winschoten: de gevangenis Noorderschans heeft oh edits 21 plaatsen 

(zie tabel 2.1.). 
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I normale gemeenschap 
I (nog) niet kunnen 
I1 handhaven 

; gevangenis en 	I tot gevangenisstraf 	normaal 	algeheel 	houtbewerking; 	 140 	I 	1341)  

	

rijkswerkinrich- i veroordeelden met een 	 metaalbewerking; 	 I 
, ting 	 I werkelijke straftijd 	 schilderswerkplaats 	 I 
: "Esserheem" 	I van 6 mnd, of meet die 	 (annex moffelinrich- 

! VEENRUIZEN 	; geschikt warden geacht I 	 clog); betonbedrijf 
I voor een op ruffle mate 

I van gemeenschap geba- 
1 seerd regiem 
;  
. 	 1 	 . 	

) 	
; . 	 i 

, gevangenis en 	I tot gevangenisstraf 	I 	normaal 	algeheel 	particuliere arbeid; I 	I2E1 	 112
x 

 

: rijkswerkinrich- ; veroordeelden net een 	I 	 zeilmakerij; snij-' 	1 
; ting 	 I werkelijke straftijd 	I 	 aid. 	t.b.v. 	de zeil- I 
' "Norgerhaven" 	I van 6 mnd. 	of meet die; 	 makerij; machinale 	1 

label 2.1. Overzicht van inrichtingen 

VEENBUIZEN • geschikt worden geacht 
voor een op rube mate 
van gemeenschap geba-

. seerd regiem 

zakkenstopperij; 
zetterij/drukkerij/ 
binderij 



gevangenis 
"Noorderschans" 
WINSCHOTEN 

tot gevangenisscraf 
veroordeelden die 
door onvermogen tot 
sociale aanpassing 
niet of nog nice ge-
schikt zijn voor ver-
blijf in een normale 
gevangenisgemeenschap 
en die nice behoren 
tot de categoric van 
vlucht- en/of gemeen-
gevaarlijke getleti-
neerden 

jeugdgevangenis 	jeugdige tot gevange- 
ZUTPHEN 	 1 nisstr. verbordeelden 

!met een werkelijke 
1 straftijd van meer 
dart 5 mnd. 

1 tevens kunnen -op ba-
sis van vrijwilligh.- 

,worden geplaatst 
langgestrafte volwas-

' senen die zijn gemo-
tiveerd cot hec vol- 

. gen v.e. vakopleiding 

• 1 

	

normaal ; beperkt 1 particuliere arbeid; l 	21 17 

	

leder- en houtbewer-: 	 , 
' 	 ! king 

. 	i 
• 1, 

Sron: kolom 2 c/m 3: W.H.A. Jonkers, Net penitentiair rechc p. VIII 215 e.v. 
kolom 6 	: Capaciteitsoverzicht Directie Gevangeniswezen (Min. van Justitie) 
kolom 7 	: Inventarisatie 

. 	 i 	 . 
normaal 1 beperkt 	particuliere arbeid 1 	85 	i 	76 

• 1 (montage); bout- en ! 
. 	 1 metaalbewerking (op-1 	 ; 
. 	 . 

1 leiding en produk' 1 . 	. 	 . 
i tie);  schilderafd.  
(opl. en prod.); 	 ' 1 
metselafd. (opl.); 	: 

i automobielbedrijf 	1 	 . , 
; (opl.); tuinderij; 

 
, 

. schoonmaakdienst 

x) Her betreft bier gedetineerden waarvan bij de invencarisatie de A-formulieren zijn inzevuld. Slechts van 50% 
resp. 39Z van daze aantallen zijn ook de 	en C-formulieren ingevuld. 



2.d. Concluoie 
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De wijze van ditferentiatie brengt met zich dat de bevolking van in-

Hating tot inrichting kan verschilien. Del is dan ook waarschijulijk flat 

bepaalde gedetineerden wier gedrag als problematiseh wordt ervaren in 

sonmlige inrichtingen vaker adieu voorkomen dan andere. Bovendien vatt 

to verwachten dat de aard van het region, de structuur van het gebouw 

on de omvang van de bevolking factoren zijn die mode zullen bepaIen 

wanneer gedrag els problematisch wordt ervaren on hoe dairop door de 

inriehting wordt gereageerd. Ook de (professionele) opvattingen van ge-

vangenispersoncel on deskundigen (zoals artsen) zijn van invIned op de 

reactie ',anon de inrichting (4). Het is daardoor niet good magelijk in 

algemene zin to spreken van de bevolking van inrichtingen voor langge-

straiten. Voortdurend zal gedifferentieerd moeten worden naar de bevel-

king van de afzonderlijke inrichtingen. 



Noten bij hoofdstuk II 
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(1) Ten tijde van de inventarisatie waren in Zutphen 8 gedetineerden 
(+ 10%) ingesloten die ouder dan 23 jnar waren. 

(2) De IBA nmvat een paviljoen van de gevangenis Norgerhaven. Op dit 
paviljoen verblijven mnximaal twaalf gedetineerden, die in afzon-
dering van de gedetineerden van de andere paviljoens leven. De IBA 
is hestemd voor gedetinecrden die (tijdelijk) niet zijn opgewnssen 
tegen het gemeenschnpsregiem. 

(3) De gevangenis te 's-Gravenhage wordt tevens beschouwd us de nicest 
beveiligde gevangenis. Vluchtgevaarlijke gedetineerden worden bij 
voorkeur bier gedetineerd. 

(6) Illustratief in dit verband is de reactie van de medische dienst 
op klachten van gedetineerden: 20% van de gedetineerdenbevolking 
kreeg in de mnand voorafgannd nan de inventnrisatie slnnpmiddelen 
of tranquillizers voorgeschreven. Bekijken we het percentage per 
inrichting dan zien we opvallende verschillen: In 's-Gravenhage  
gebruikte ruim 40% van de gedetincerden slaapmiddelen of tranquil- 
lizers, in Winschoten en Alkmaar lag het percentage rend de 30%, 
in Esserheem gebruikte 23% slnapmiddelen of tranquillizers, in 
Norgerhaven 7% en in Zutphen nog geen 2%. De verschillen zijn deels 
te verklaren door verbanden tussen medicijngebruik en psychische 
problemen en/of gebruik van drugs (zie de hoofdstukken V en VI), 
deems echter moeten ze worden toegeschreven ann het voorschrijfge-
drag van de betreffende arisen. Dit geldt met name voor de verschil-
len tussen de percentages in Esserheem en Norgerhnven, twee inrich- 
tingen die zowel qua regiem its qua bevolking vergelijkbnar zijn. 



III. DE REVOLKINC VAN DE INRICUI1NCEN VOOR LANCCESTRAFTEN 

3. I. Intaiding 

De samenstelling van de bevolking van de inrichtingen voor langgentraf-

ten ken beschreven warden aan de hand van saciaal-demografische. stria -

rechtelijke en pcnitentiaire variabelen. Belangrijke sociaal-demografi-

sche variabelen zijn leeftijd, nationaliteit en culturele achtergrond. 

De nationaliteit en cid turele achtergrond van gedetineerden konit ill 

hoofdstuk IV aan de orde, in dit hoofdstuk besteden we derhalve a! teen 

aandacht aan de leeftijdsopbotna van de bevolking. Daarnaast besteden we 

aandacht aan de aard van de del idea waarvoor de gedetineerden veroor-

deeld zijn, de opgelegde straffen en de pleats van de detentievoor inslui-

ting in de inrichting waar men ten tijde van de inventarisatie was in-

gesInten. 

3.2. Leeftijdoopbow van de bevolking 

De gemiddelde leeftijd van de gedetineerden in de inrichtingen voor lang-

gestraften bedraagt 30 jaar, de mediane leeftijd (1) ligt jets lager, 

namelijk op 29 jaar. De grootste groep gedetineerden zit in de leeftijds-

klasse van 21 tot 30 jaar (52%). 

Kijken we near de leeftijdsophouw van de bevolking in de afzonderlijke 

inrichtingen (zie BijIage111.1), den blijkt dat in 5 van de 6 inrich-

Hueco de leeftijdsophnow overeenkamt met her hierboven gesehetste 

beeld. Bluetits oen inrichting geeft eon ander beeld to zien: in Zutphen 

is de gemiddelde leeftijd 22 jaar, de nmdiane Iceftijd is 21 jaar. On-

geveer 90% van de in Zutphen gedetineerden is jonger dan 23 jaar. Celia 

op de bestemming van de gevangenis in Zutphen tot jeugdgevangenis (2) 

wekt doze afwijkende bevalkingsophonw goon verwondering. 

3.3. Enkele strafitchtetijke an penitonticive achtergmndonriabelen 

3.3.1. good van de delicten 

De deli den waarvoor de gedetineerden zijn veroordeeld hebben we inge-

deeld in 5 categorie .Un, te weten: 



Delict 
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I. Overtreding van de bepatingen van de Opiumwet; 

2. Misdrijven tegen de persoontijke vrijheid en geweldsmisdrijven (art. 

274 tot en met art. 309 WvSr); 

3. Vermogensdelieten, gepteegd zonder gebruikmnking van geweld, en heling 

(art. 310 tim 354 exclusief art. 312 en 317 WvSr, en de nrtiketen 416 

en 417 WvSr); 

4. Vermogensdelicten met geweldpleging (art. 312 en 317 WvSr); 

5. Een restcategorie (3). 

In tabel 3.1 is per categoric weergegeven hoeveet van de 450 gedetineerden 

veroordeeld zijn voor een delict dat in de betreffende categoric valt: 

label 3.1 : Aantal veroordeetde gedetineerden per delictcategorie 

Aantat 	 % van totnle 
veroordeelden 	 populatie (4) 

Opiumwet 	 157 	 34.9 

Persoonlijke vrijheid en 
geweld 	 119 	 26.4 

Vermogensdelicten 	 107 	 23.8 

Vermogensdelicten met geweld 	118 	 26.2 

Andere deticten 	 98 	 21.8 

Opvallend hierbij is vooral het grote until langgestrnften dat is ver-

oordeeld voor overtreding van de Opiumwet en het grote until gedetineer-

den die veroordeeld zijn voor een delict wanrbij gewetd is gebruikt. 

Bekijken we het percentage veroordeetden per categoric voor de verschit-

lende inrichtingen afzonderlijk (zie Bijtag/ 111.2), clan vatt op dat 

_ 
- de bevolking in Alkmaar,  ingedeeld nanr gepteegde delicten, een af-

spiegeling vormt van de totale bevotking; 

- in de gevangenis te 's-Gravenhage retntief veet gedetineerden xijn 

ingesloten, die veroordeeld zijn in verband met delicten gericht tegen 

de persoontijke vrijheid en geweldsmisdrijven of in verbnnd met vermo-

gensdelicten gepaard gannd met gewetdpleging en relatief weinig gede-

tineerdenwegensovertreding van de Opiumwet; 
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- in de gevangenissen to Veenhuizen  relatief veel gedetineerden zijn in-

gesloten, die veroordeeld zijn wegens overtreding van de Opiumwet on 

relatief weinig die veroordeeld zijn in verband met delicten tegen 

de persoonlijke vrijheid of geweldsdelicten; 

- in de gevangenis to Winschoten  een opvallend boog percentage van de 

gedetineerden is veroordeeld in verband met delicten tegeu de personn-

Hike vrijheid of geweldsdelicten (5) en goon gedetineerden zijn in-

gesloten die zijn veroordeeld krachtens de Opiumwet; 

- in de gevangenis to Zutphen  relatief veel gedetineerden zijn opgenomen 

die veroordeeld zijn voor vermogensdelicten en relatief weinig die 

zijn veroordeeld voor nvertreding van de Opium/et. 

3.3.2. Dour van de gavangenivotraf 

De opgelegde gevangenisstraffen varieren van eon half jaar tot 18 Jan. 

De gemiddelde strafduur is 3 jaar en 8 maanden(6). De mediaan ligt lager, 

namelijk op 3 jaar. 

Ook bij de stratchlur din aanzienlijke verschillen waarneembaar bij ver-

gelijking van de inrichtingen onderling (zie Bijlage III.)). 

Zwaar gestraften treft men vooral tom in Winschoten  (gemiddelde straf-

dour en nmdiaan: 8 jaar) en in I s-Gravenhage (gemiddelde strafcluur 5 jaar 

en 9 maanden, mediaan 5 jaar). De minst zMaar gestraften treft men aan 

in de jeugdgevangenis in Zutphen  (gemiddelde strafduur 2 jaar en 3 mania-

den, mediaan 2 jaar). 

Naast gevangenisstraf zijn 13 gedetineerden (2.92) ook "ter beschikking 

van de regering" gesteld. De TBR-gestelden croft men vooral aan in Den 

Ilaag (6 gedetineerden, 11.82 van de bevolking) on in Alkmaar (4 gedeti-

neerden, 6.72 van de hevolking). 

3.3.3. herkemot tun de gedetineerden 

Het merendeel van de gedetineerden heeft voordat zij in de inrichting 

waarin zij tijdens de imventarisatie waren ingesloten, in eon Ibis van 

Bewaring ingesloten gezeten (81.62), 14.22 van de populatie was bij bin-

nenkomst in de inrichting afkomstig uit eon andere gevangenis on 4.22 
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van de gedetineerden kwam uit het Penitentiair Selectie Centrnm. 

Bezien we de percentages per inrichting (zie Bijlnge 111.4.) dan volt op 

dat in 's-Cravenhage en Alkmaar relatief veel gedetineerden zijn inge-

sloten die afkomstig waren nit een nndere gevangenis en dnt in Winschoten 

en -in mindere mate- in 's-Cravenhage relatief vet., gedetineerden afkom-

stig zijn nit het PSC. nit lnatste heeft -nnar men mag annnemen- te maken 

met de thans gebruikelijke selectie- en begeleidingsprocedures wnarbij 

met name voor veroordeelden met een straf van 6 jnar of meer observatie 

in het PSC is voorgeschreven (7). Biervoor is reeds vaslgesteld dot deze 

langgestraften voornl in Winschoten en 's-Cravenhage zijn gedetineerd. 



Nothn bij hoofdstuk III 

(1) He mediaan is -eyonals het gemiddelde of de modum:. eon meat yoor de 
central° tendentle, De mediano is de wagrde die de middelste eenbeid 
aanneemt, indien de eenheden near rangorde gerangschikt worden. 

(2) Zie hoofdstuk 11 label 2.1. 

(3) De moon voorkoomnde delicten in de restcategorie betreffen veroor-
delingen in verband met overtreding van de Vuurwopenwet of de Wegen-
verkeerswet. Veroordelingen nit de restcategorie komen -op 2 nitwit-
deringen no- niet zelfstandig voor, maar uitsluitend in combinatie 
met andere veroordelingen. 

(4) Het totaal van de percentages is hoger dan 100, omdat veel gedetineer-
den op grond van wetsartikelen uit verschiltende categorieen zijn 
veroordeeld (zie ook noot 3). 

(5) Dierbij dient or rekening moo gebonden to worden dat in Winscboten 
slechts 17 mensen zijn ingestoten. 13 daarvan zijn voor gewelds-
delicten ingesloten, dat staat gelijk aan 76.52. 

(6) Vollediglmidshalve zij crop gewezen dat de strafdnur niet gelijk is 
aan de verblijfsduur in den inrichting. Daze laatste is Imola) korter. 
In de °erste pleats omdat de meeste langgestraften preventief gehecht 
zijn geweest in een Iblis Van Bewaring. De duur van de preventieve 
hechtenis ligt Your doze categorie gedetineerden vaak tussen een half 
en driekwart jaar. In de tweede nlaats omdat bij eon Lange gevan-
genisstraf de veroordeelde no bet uitzitten van 2/3 van zijn straf wool-
al voorwaardelijk in yrijheid wordt gesteld. In de dorde pleats is het 
zeker goon uitzondering dot gedetineerden tijdens lion detentie van de 
one naar de andere (gesloten of open) inrichting worden overgeptaatat. 

(7) Zie "Richtlijnen your selectie en detentiebegeleiding van langgestraf-
ten on van totgevangenisstrafveroordeelden die tevens ter beschikking 
van de regering zijn geste1d" (Nin. van Justitie, juni '78). 



4.2. anvang 
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IV. BUITENLANDERS EN CULTURELE MINDERHEDEN 

4.1. Nationaliteit en eulturele achtergrond 

Sinds enkele jaren wordt onderkend dat het grote nantnt "bnitentanders" 

dat in de Nedertandse penitentiaire inrichtingen is gedetineerd extra 

aandacht van het gevangeniswezen vrangt(1).Onder "buitentanders" moeten 

in dit verband verstnan worden de gedetincerden met eon niet-Nederland-

se nationaliteit; daarnanst echter worden ook vaak Nederlanders afkom-

stig nit (voormalige) overzeese gebiedsdelen -de Snrinamers, Antillia-

nen en Molukkers- ats zodanig beschonwd.Wanr het gant on problemen in 

verband met insluiting in penitentiaire inrichtingen zijn beide groepen 

van belting. Beide groepen worden tijdens bun detentie geconfronteerd 

met problemen ten gevolge van een andere culturele nchtergrond (religie, 

eetgewoonten en taal) dan die van waarop het Nederlandse gevangenis-

wezen gent is. Toch is het ook van belang beide groepeu to btiiven on- 

derscheiden. 

Cedetineerden die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten worden 

ten gevolge daarvan veetal met extra problemen geconfronteerd die vet-

band houden met bun positie na detentie en voorat met de vring of zij 

ma bun detentie in Nederland kunnen btijven. 

In dit hoofdstuk maken we daarom een onderscheid tussen drie groepen 

gedetineerden (2): 

a) gedetineerden die de Nedertandse nationatiteit en eon Nedertandse 

cutturele achtergrond hebben; 

b) gedetineerden die we! de Nedertandse national iteit hebben of daaraan 

gelijk gesteld zijw(3) mar flint een Nederlandse achtergrond hebben;c 11  

c) gedetineerden met een niet-Nederlandse nationaliteit. 

Ten tijde van de inventarisatie waren in de inrichtingen voor laugge-

straften 148 gedetineerden die niet de Nederlandse nationaliteit had-

den of char krachtens de Faciliteitenwet aan gelijk gesteld waren. Dat 

betekent dat bijna 33% van de gedetineerden tot de categoric buiten-

landers gerekend moot worden (4). 

Van doze 168 gedetineerden heeft 67% eon Europese nationatileit, 18% 



Alkmaar 	's-Gma- 	Esserheem 	Norger- 	Winschoten Zutphen 	Totaal 
venhage 	 haven 

abs. 	% 	lbs. 	lbs 	% 	abs. 	X 	abs 	2 	abs. 	2 	abs. 	2 

derlandse 	(nat.+ 
litergrond) 	24 	40.0 	25 	49.0 	52 	38.8 	44 	39.3 	10 	58.8 	40 	52.6 	195 	43.  

A. 	nat. 	en niet- 
.d. 	cult. 	achter- 

.rond 	 8 	13.3 	11 	21.6 	37 	27.6 	28 	25.0 	6 	35.3 	17 	22.4 	107 	23.. 

ill:colanders 	28 	46.7 	15 	29.4 	45 	33.6 	40 	35.7 	1 	5.9 	19 	25.0 	117 	32 .  

1 otaal 	 60 	100 	51 	100 	134 	100 	112 	100 	17 	100 	76 	100 	450 	100 

eon Aziatische nationaliteit en 15% eon andere national:telt. Vergelijken 

we de samenstelling van doze groep met de samenstelling van de buitenlandse 

gedetineerdenbevolking nit 1977 (5) den %salt op dat de omvang van de cote-

gone gedetineerden met eon Europese nationalitelt is toegenomen (iii. met 

ongeveer 242) en dat de categoric gedetineerden met eon Aziatische natio-

naliteit is teruggelopen (nl. net ongeveer 25%). De groei van de groep 

Europennen moot vrijwel geheel warden toegeschreven flan de gedetineerden 

met de Turks° nationaliteit van ruim 5% (n-7) near ruim 312 (n-47) (sic 

Bijlage 1V.1). 

Naast de huitenlanders waren ten tijde van de inventatisatie 107 gedeti-

neerden (24% van de bevotking) ingesloten die wel de Nederlandse nationali-

teit hebben of daaraan gelijk gesteld sun, maar die een niet-Nederlandse 

culturele achtergrond hebhen. Daze groep bestaat voornamelijk oil gedeti-

neerden met eon Surinaamse, Antilliaanse of Molukse achtergrond (Bijlage 19.2) 

In Latent heeft dos ruim de helft van de langgestrafte gedetineerden eon an-

dome culturele achtergrond dan de Nederlandse. 

4.3. Verdeling over de inrfehtingen 

In label 4.1  is de verdeling van buitentanders en Nederlanders behorend tot 

eon culturele minderheid over de inrichtingen your langgestraften weergegeven. 

Er blijkt geen duidelijk verschil to zijn tussen de percentages huiten -

hinders on Nederlanders hehorend tot eon culturele minderheid die in de 	- 



yerschillende inrichtingen zijn opgenomcn (6). Aileen in Winschoten en Zut-

phen zijn retattef weinig gedetineerden ingesloten die tot e6n van de twee 

genoemde categorieen behoren. In Alkmaar waren ten tijdc van de inventari-

satie relatief jets meer buitentanders opgenomen din in de andere inrich-

tingen en relatief wat minder Nedertanders die behoren tot eon cultnrele 

minderheid. 

4.4 Strafrechtelijke achtergrond 

Er blijkt eon duidelijk verband te bestaan tnssen nitionaliteit en culture-

le achtergrond enerzijds en de aard van het delict waarvoor men yeroordeeld 

is anderzijds. Ruim 56% van de buitentanders is veroordeeld op grond van de 

Opiumwet, van de Nedertandse gedetineerden die tot Ci , n van de cuttnrele min-

derbeden behoort is bijna 45% op grond van de Opinmwet veroordeeld. Bij de 

Overige Nederlandse gedetineerden i9 stechts 13% op grond van de Opinmwet 

veroordeeld (Bijlage IV.3). 

Daar stint tegenover dat de Nederlandse gedetineerden nanzientijk vaker vet- 

oordeeld zijn voor vermogensdelicten. Van de Nederlandse gedetineerden is 

64% voor een vermogensdelict veroordeetd, van de gedetineerden die de Neder- 

landse nationaliteit hebben en tot een culturele minderheid behoren is 42% 

voor een vermogensdelict veroordeeld on van de buitenlanders 22% (Biilage IV.4 

De gcmiddelde duur van de opgelegde onyoorwaardelijke straf is bij de bui- 

tentanders hoger din bij de beide andere groepen, nt. 4 jaar tegenover 3 

jaar en 9 maanden voor de Nedertandse gedetineerden die behoren tot eon cut- 

turete minderheid en 3 jaar en 4 maanden voor de overige gedetineerden. 

4.5. Problemen 

4.5.1. Aard van de problemen 
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In de vraaggesprekken met de directies van de inrichtingen voor langgestraf-

ten is onder meet gesproken over de problemen waarmee vreemdelingen tijdens 

bun detentie worden geconfronteerd (7). Tevens is de vraag aan de orde ge-

weest in hoeverre het voorkomen van die problemen consequenties heeft Your 

de beheersbaarheid van de inrichting. 

De volgende probtemen zijn in de gesprekken genoemd: 

- de problemen ten gevolge van de van de Nedertandse cultuur afwijkende ge-

woonten; 

- problemen ten gevolge van taalbarrieres; 

- problemen ten gevotge van de gelsoleerde positie; 

- problemen in verband met de voorbereiding van gedetineerden op bun terug-
keer in de maatschappij. 
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4.5.2. Problemen ten gerolge van de van de Nederlandoecultuur apijkende ye- 

W000 ten 

De penitentiaire inrichtingen zijn wat betreft de faciliteiten voor ge-

detincerden van oudsher afgestemd op gedetineerden met eon Nederlandse 

culturele achtergrond (5). Net naom eetgewoonten, viering van feestdagen 

en mogelijkheden voor de beIeving van godsdienst waren volledig gent 

op de Nederlandse situatie. Voor de gedetineerden met andere cultureel 

bepaalde gewoonten waren or weInig of goon mogelijkheden tot voortzet-

ting daarvan tijdens bun detentie. In die situatie is echter in de loop 

van de iaren vcrandering gekomen. Therm tracht men binnen de inrichtingen 

zoveel mogelijk rekening to houden met de culturele en religieuze ge-

woonten van elle gedetineerden. In de meeste inrichtingen wordt in vet-

band daarmee can gedetineerden van niet-Nederlandse afkomst de mogelijk- 

held geboden Inin eigen feestdagen to vieren, godsdienstocfeningen te 

'louden en -eventueel groepsgewijs- zelf voedsel te bereiden. Bovendien 

wordt in elle inrichtingen bij het aanbod van voedsel rekening gehouden 

net de nit religienze overtuiging voortvloeiende eetgewoonten. 

De directies van de inrichtingen voor langgestraften zijn unaniem van 

limning dot de problemen die sick in het verleden regelmatig voordeden 

ten gevolge van de afwijkende cultuur van eon grote categoric gedeti-

neerden in de loop der jaren grotendeels zijn opgelosc. flet enige pro-

bloom dot nog wordt gesignaleerd heeft betrekking op het in de inrich-

ring binnen laten komen van religieuze voorgangers. Met name voor is -

lamitische gedetineerden blijkt het mocilijk voorgangers to vinden die 

bereid zijn near de inrichtingen te komen en die aanvaardbaar zijn voor 

de gedetineerden. Andere problemen doen sick -near het °ordeal van de 

inrichtingsdireclies- nog slechts incidenteel voor. 

4. 6.3. Problemen ten garage van taalborrieres 

Ken tweede genoemd probleem betreft de communicatie met de niet-Neder-

landse gedetineerden. Voor zover hier sprake is van een problems, doer 

sick dat vooral voor bij de buitenlandse gedetineerden. Van hen blijkt 

ongeveer 59% in het geheel goon Nederlands te spreken, Ill spreekt at 

ben slecht en Ill matig Nederlands, slechts 13% spreekt good Nederiands 
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(zie Bijlige IV.5). Met de meeste gedetineerden wairmee communicatie 

in bet Nederlands niet mogelijk is, kin wet in het Frans, Duits of Engels 

gesproken worden. Met een kwart van de gedetincerden die het Neder- 

lands flint machtig zijn, is echter ook in deze talen geen communicatie 

mogelijk. 

flat so'n grote groep buitenlanders de Nederlandsc tail niet of slechts 

in beperkte mate beheerst, kin er oorsaak van zijn (lit zich communica-

tieproblemen voordoen tussen gedetineerden onderling of tussen gedeti-

neerden en personeel. Dese communicatieproblemen kunnen .ertoe leiden 

dat gedetineerden binnen de inrichting een geisoleerde positie gain 

innemen. Ilieraan tracht men het hoofd te bieden door gedetineerden so-

vent mogelijk so te plaatsen dat sij tenminste met enkele landgenoten 

contact kunnen onderhouden (9). Voor saver taalprohlemen de communi-

catie tussen gedetineerden en personnel belemmeren, wordt -wait moge-

lijk- een beroep gedaan op medegedctineerden. Naar het oordeel van de 

directies van de inrichtingen voor langgestraften kunnen op deze wijze 

de meeste problemen opgelost worden. Onderkend wordt echter wet (Int 

hierdoor tussen gedetineerden afhankelijkbeidsrelaties kunnen ontstain 

en dat -in sommige gevallen- de informatie "gekleurd" wordt overge-

bracht. 

4.5.4. Problemen ten gevolge van de geicoleerde pogitie non Imitenimi&ze ge-
dqtineerden 

Een derde probleem dat is genoemd heeft betrekking op de geisoleerde 

positie van de buitenlanders. Een until buitenlanders heeft geen fa-

milie of bekenden in Nederland wonen en ontvangt daardoor minder be- 

sock din de overige gedetineerden. Zij-dreigen daardoor -nut het oor-

deel van een aantal directies- sterker din andere gedetineerden van 

de samenleving te vervreemden. In verschillende inrichtingen tracht men 

hiervoor een oplossing te vinden door het inschakelen van vrijwilligers 

die van tijd tot tijd de buitenlandse gedetinecrden bezocken (10). 
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4.5.5. Flyblown in verband met de voorbereiding min buitenlandse godetineerden 

op hun terugkeer in de angteellappij 

Naar het oordeel van alle geinterviewde directeuren doen de belangrijkste 

problemen voor de bultenlandse gedetineerden zich voor bij de activiteiten 

die gericht zijn op de voorbereiding van de gedetineerde op de terugkeer 

in de samenleying. 

In iedere inrichting wordt de gedetineerden de mogelijkheid geboden deel 

te nemen aan vormings- en ontwikkelingsactiviteiten. Doel van doze acti-

viteiten is de voorbereiding van de gedetineerden op hun terugkeer in de 

samenleving. Hierbij doet zich het probleem veer dot de actiyiteiten veal-

al gericht zijn op de Nederlandse samenleying terwijl veel buitenlanders 

no bun detentie nit Nederland uitgewezen zullen worden on terug zullen to -

ren "oar bun eigen land. Weliswaar tracht men in verschillende inrichtingen 

door het aanbieden van eon zo'n breed mogelijk scale van activiteiten ook 

aan buitenlanders zinvolle ontwikkelingsmogelijkheden to bieden, maar men 

heeft zijn twijfets over de doeltteffendheid daarvan. 

flat de scene buitenlandse gedetineerden na hun detentie zullen worden nit-

Rowena, heeft ook consegnenties veer het beroep dat doze gedetineerden kun. 

nen doen op faciliteiten, zoals sollicitatieverlof, strafonderbreking en 

plaatsing in open inrichtingen. 

Buitenlandse gedetineerden zonder definitieve yerblijfsvergunning zijn 

van doze faciliteiten oitgesloten zonder dot daar enige yore van compen -

antic tegenover stoat. De buitenlandse gedetineerden voelen zich daardoor 

-float bet unaninme oordeel van de inrichtingsdirecteuren- gediscrimineerd 

Bij Ate geinterviewden bestaat [evens de verwachting dot de spanning die 

ten gevolge van doze achterstelling van buitenlandse gedetineerden kan ont. 

staan, zal toenomen indien in de toekomst het aantal facititeiten waarvan 

buitenlandse gedetineerden your het merendeel zijn uitgesloteo, toenoemt ( 
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Een bijkomend probleem in dit verband is de grote onzekerheid die tot 

op het laatste moment van detentie hij veel buitenlandse gedetineerden 

heerst over het al dan niet verkrijgen van een verblijfsvergunning voor 

de periode na detentie. Ten tijde van de inventarisatie was van 67% 

van de buitenlandse gedetineerden in de inrichting onbekend of zij op 

grond van eon geldige titel in Nederland verbleven (zie bijlage Iv.6); 

van 54% van de gedetineerden was onbekend of zisi na him detentie 

uitgewezen of uitgeleverd zouden worden (zie Bijlage IV.7). De geTuter-

viewden zijn van mening dat de onzekerheid over de nositie de span-

ning onder buitenlnndse gedetineerden onnodig vergroot. Men pleit er 

clan ook voor in een vroeger stadium duidelijkheid te verstrekken over 

de positie van de gedetineerden na afloop van de detentie. 

De spanning die ontstaat ten gevolge van de met uitwijzing samenhangende 

achterstelling van gedetineerden is in eerste instantie individneel 

van aard. Zij kan echter -naar het oordeel van sommige geinterviewden-

aanleiding vormen veer het ontstaan van eon meet collectieve span-

ning die de beheersbaarheid van de inriching in gevaar kan brengen. 

Contacten met maatschappelijk work 

Bij de inventarisatie is ook nagegaan hoe yank gedetineerden contact 

hebben met de aan de inrichting verbonden maatschappelijk workers (12). 

Indien we de gegevens over de contactfrequentie uitsplitsen naar de 

verschillende in dit hoofdstuk onderscheiden categorieen gedetineerden, 

dan blijkt er een verband to bestaan tussen de categorie want- toe een 

gedetineerde behoort en de contactfrequentie. 

Buitenlandse gedetineerden hebben minder yank contact met de maatschap-

pelljk werkers dan de Nederlandse gedetineerden(zie Bijlage 

Ala mogelijke oorzaken hiervoor worden door de geTnterviewde directie-

leden genoemd: de onbekendheid van eon annuli buitenlanders met de 

functie van de maatschappelijk werker, de taalproblemen en de verwachtingen 

dat de voordelen die uit die contacten voortvloeien geringer zijn. 

De laatste genoemde oorzaak houdt verband met de hiervoor besproken ach-

terstelling van bnitenlandse gedetineerden bij het toekennen van (act- 



liteiten. Opvallend is echter dat gedetineerden, die wet de NederIandse 

national iteit hebben -of daaraan gelijk gesteld zijn- maar een niet-

Nederlandse culturele achtergrond hebben, nog minder vaak contact hebben 

met de AD-era don de buitenlanders (tie Bijrage IV.8). Een verklaring 

hiervan is op Brood van het thans verzamelde materiaal niet mogelijk. 
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(I) Zie by. Memorie van Toelichting bij de begroting voor het janr 
1979 (TK zitting 1978-1979 15,300 boofdstuk VI, nr.2) p.33. 

(2) De national iteit van de gedetineerden is vnstgesteld aan de hand 
van de registratiekaart (Bijlage 1.2, deel A vrang 4). De culturele 
achtergrond is vastgesteld met behulp van informatie van de moat- 
schappelijk workers (Bijlage 1.2 deel C, vrang 31). In de Veenbui7er 
inrichtingen is voor die gedetineerden wnarvan gegevens over de cul-
turele achtergrond ontbraken het geboorteland (Rijlage 1.2, deel A, 
vraag 2) als substituut gebruikt. 

(3) Onder deze groep zijn tevens begrepen diegenen die van Molukse af-
komst en statenloos zijn. Hun formele positie is krachtens de Faci-
liteitenwet 1977 -voor zover in dit kader relevant- gel ijk aan ge-
detineerden met de Nederlandse nationaliteit. 

(4) Bij een inventarisatie in 1977 bleek ongeveer 307, in deze categoric to val-
len.(Rapport stuurgroep langgestraften, Min. van Justine, okt.1977 
p. 40 e.v.). Er is in de jaren '77 tot '81 dus slechts sprake ge- 
weest van een lichte stijging van het aantal buitenlandse gedetineer-
den. Be grootste stijging van het anntnI gedetineerden heeft zicb 
voorgednan in de jaren '70 tot '75. Rutherford (nog to publiceren) 
meldt voor alle penitentiaire inrichtineen in Nederland your die jaren 
eon stijging van het percentage buitenlnnders van I tot 20. 

(5) Zie Rapport Stuurgroep Langgestraften, Min.y.Justitie, okt.1977 p. 
40 e.v. 

(6) Hierbij wordt aangetekend dat door de directies van de inrichtingen 
in Alkmaar en 's-Cravenbage het totale percentage "vreemdelingen" 
gemiddeld hoger wordt geschat dan uit de inventnrisatie blijkt. 

(7) N 	148 i.v.m. het niet deelnemen aan de registratie van eon deel 
van de gedetineerden in Norgerhaven en Esserheem (zie hoofdstuk T). 

(8) In het kader van bet inventarisatieproject is goon materianl ver-
znmeld bij gedetineerden zelf. Hun visie komt bier din ook niet aan 
de orde. Aan de mening van de gedetineerden wordt aandacht besteed 
in bet WODC-onderzoek "Loden van etnische minderheden in detentie". 
Eon rapport van dit onderzoek zal begin 1983 •Iepubliceerd wordeo. 

(9) Be toename van het aantal buitenlandse gedetineerden is een ver-
schijnsel van de lnatste 10 jaar. Voordien was de populatie voor-
namelijk van Nederlandse afkomst (zie noot 4)- 

(10) Ann het bijeenplaatsen van gedetineerden met eenzelfde achtergrond 
worden grenzen gesteld vanuit beveiligings- on beheersingsoverwe-
gingen. Men tracht "clanvormIng" tegen to gnnn. 



Daarnaast hebben gedetineerden de nmgelijkheid telefonisch contacten 

met buiten to onderhouden, De kosten daarvan zijn editor voor eigen 
rekening, zodat die your telefoongesprekken met het buitenland de 
draagkracht van de gedetineerden al and te haven gad. 

(12) In concreto word genoemd de in te vocren Algemene Verlofregeling 
voor gedetineerden, De problemen die men bil invoering van die rege- 
ling verwacht zijn oak al weergegeven in het rapport van de Commissie 
Voorbereiding en Evaluatie Algemene Verlofregeling Cedetineerden 
(1981) p. 20 en p. 21. 

(1)) lie Hijlage 1.2 deel C vraag 43. 
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V. CEBRUIKERS VAN HARDDRUGS IN INRICHTINCEN VOOR LANCCESTRAFTEN (I) 

5.1. Inteiding 

Bij de inventarisatie is aandacht besteed aan het aantal gebruikers van 

harddrugs dat in de inrichtingen voor langgestrafen is opgenomen. Daar-

bij zijn twee categorieen onderscheiden. In de eerste plaats is bij de 

medische dienst van de inrichtingen geinformeerd of eon gedetineerde in 

de periode voorafgaand aan de detentie regelmatiA  harddrugs gebruikte 

(Bijlage 1.1 deel B vraag 142 en 143). In de tweede plaats is zowel bij 

de medische dienst als bij de AD-era gevraagd of eon gedetineerde tijdens 

zijn verblijf in de inrichting waar de inventarisatie is verricht hard-

drugs gebruikte (Bijlage 1.2 deel B vraag 146 en deel V vraag 161). 

5.2. Gebruik van harddrugs in de periode voorafgaand can de detentie 

5.2.1. Omvang van de categoric gebruikers 

Van ruim 257. van de gedetineerden (n=76) is bekend dat zij voorafgaand 

aan hun detentie regelmatig harddrugs gebruikten. Van de overige 757. is 

van 187 mensen (d.w.z. 612 van de totale populatie) bekend dat zij goon 

harddrugs gebruikten,terwijI van 142 niet bekend is of zij regelmatig 

harddrugs gebruikten. Tussen de inrichtingen zijn geen duidelijke ver-

schillen waarneembaar met betrekking tot het percentage gedetineerden 

dat voorafgaand aan hun detentie regelmatig harddrugs gebruikte ( zie 

Bijlage V.I.). 

Laten we de groep waarvannietsbekend is met betrekking tot gebruik van 

harddrugs buiten beschouwing, dan moeten we concluderen dat ongeveer 

302 van de gedetineerden in de inrichtingen voor langgestraften voor hun 

detentie regelmatig harddrugs gebruikten. 

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat doze cijfers een onderschat-

ting geven van het feitelijke percentage druggebruikers in de inrichtingen. 

Bij corder verricht onderzoek is gevonden dat in Huizen van Bewaring onge-

veer 20% van de gedetineerden die niet als gebruikers waren geregistreerd, 

wel regelmatig drugs gebruikten (2). Ook in de interviews met de directies 

van de inrichtingen voor langgestraften is gebleken dat het percentage dat 

voorafgaand aan de detentie regelmatig harddrugs gebruikte door hen hoger 

wordt geschat clan de 30% die op basis van de inventarisatie als zodanig is 

aangemerkt (3). 
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ra gebruikta kamlimign 

Van de 76 geregiwtreerde gebruikers is nngegann wetke drugs zij gebruik-

ten (zie tabel 5.1.). 

Tube! 5.1. Cehruik van harddrugs voor detentie 

Sport drugs 	 aantat februikers 	2 van  geb 

Opiaten (m.n. heroine) 	47 	 62% 

Opinten en /Indere drugs 	26 	 342 

Alleen andere drugs 	 3 	 42 

T9 f491 	 76 	 100% 

Van alto gehruikers gebruikte dos 96% opiaten, 34% gebruiktc naast 

opiaten ook andere harddrugs en 4% gebruikte atteen ander° harddrugs don 

opiaten. Bij degenen die opinten gebruikten, deed ongevcer de helft dat 

door middel van spuiten. 

Voorzover :Indere hnrddrugs dan °platen werden gebruikt, ging het voornn-

melijk on gebruik van cocaine. 

6.2.3. Enkele kenmeMen van gebreikern 

5.2.3.1. Sociaal-damogrefinche kanmarken 

Er blijkt samenhang te beataan tussen leeftijd, nntionatiteit en cola:-

rote achtergrond enerzijds en her gebruik van harddrugs voor detentie 

anderzijds. 

De gemiddelde leettijd van de druggehrnikers is lager dan van de niet-

gebruikers: hi] gebruikers bedraagt dene 26 janr, hij niet-gehruikers 

31 jam- . Druggebruik blijkt voorat voor te komen in de leeftijdscatego-

rie van 21 tot 30 janr. Van de gehrnikers volt 752 in deze groep, van 

de niet-gebruikers slechts 472 (Biitage V.2.). 

Kijken we naar nationaliteit on cutturele nchtermond clan blijkt Jar go-

bruik win harddrugs voorafgnand am n de detenrie rel.-ale( het meest voor-

komt hi] gedetineerden met een Nedertrundse nationaliteit en een niet-Ne-

dertandse achtergrond. Van dune groep gebrnikte 542 voor hun detentie 

harddrugs. Bij de gedetineerden met de Nederlandse nationnliteit en eon 

Nedertandse culturele achtergrond gebruikte 27% von:- lion detentie bard-

drugs en van de buitenlandse gedetineerden gebruikte 122 vnor bun de3en-

tie regelmntig harddrugs (Bijlage V.3). 
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Tenslotte is gekeken naar de woonplaats van de harddruggebruikers ten tij-

de van het delict. Hoewel vaak wordt verondersteld dat druggebruik met na-

me in de grote steden voorkomt, is er in de onderzoekspopulatie geen sprake 

van een duidelijke samenhang tussen woonplaats en druggebruik. 

5.2.3.2. Strafrechtelijke achtergrond van gebruikers 

De delicten waarvoor druggebruikers zijn veroordceld, hebben vooral betrek-

king op: 

- overtreding van de Opiumwet (43% tegen 27% van de niet-gebruikers) en 

- vermogensdelicten (m.n. zonder geweld) (37% tegen 19% van de niet-gebrni-

kers). 

Daar staat tegenover dat gebruikers relatief minder vaak veroordeeld zijn 

wegens het plegen van delicten tegen de persoonlijke vrijheid en gewelds-

delicten (la van de gebruikers tegen 34% van de niet-gebruikers) (zie Bij-

lage V.4.). 

De gemiddelde gevangenisstraf onder harddruggebruikers bedraagt 2 jaar en 

9 maanden en is duidelijk lager dan bij de niet-gebruikers. Bij deze laat-

ste categorie bedraagt de gemiddelde strafduur 4 jaar. 

5.2.4. Probleemgevend gedrag binnen de inrichtingen 

Cedetineerden die voor hun detentie regelmatig harddrugs gebruikten vormen 

volgens de directeuren van de inrichtingen voor langgestraften in 6en op-

zicht een categorie gedetineerden wier gedrag als probleemgevend wordt er-

varen: zij vormen een categorie gedetineerden, waarvan een groot gedeelte 

-indien daartoe de mogelijkheid geboden wordt- ook in de inrichting drugs 

zal gebruiken. 

In andere opzichten onderscheiden de gedetineerden die voorafgaand aan hun 

detentie drugs gebruikten zich niet van de niet-gebruikers. Van probleemge-

vend gedrag ten gevolge van "drooglegging" is nauwelijks sprake. Dat houdt 

verband met het feit dat vrijwel alle gedetineerden die in de inrichtingen 

voor langgestrnften worden ingesloten voor hum binnenkomst in de inrichting 

elders gedetineerd zijn geweest. Problemen ten gevolge van ontwenning doen 

zich vooral in de Huizen van Bewaring voor, niet in de inrichtingen voor 

langgestraften, zo stelt men. 

Dat van probleemgedrag ten gevolge van ontwenning geen sprake is, wordt on-

dersteund door het gegeven dat slechts vier van de gedetineerden die ten 

tijde van de inventarisatie in can inrichting voor langgestraften waren in-

gesloten, gedurende bun verblijf in de betreffende inrichting behandeld zijn 

in verband met ontwenningsverschijnselen. 

Bovendien is nagegaan of er een samenhang bestant tussen gebruik van 

harddrugs voor detentie en gebruik van slaapmiddelen of tranquillizers 
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tijdens de detentie of tossen gebruik van harddrugs en de frequent in van 

bet contact tusnen gedetineerden en huleverleners. 

Daarbij is gebleken dot aan gedetineerden die voor bun detentie regelma-

tig harddrugg gebruikten vnker tranquillizers of slaapmiddelen worden voor-

geschreven den aan flint gebruikers. Het blijkt echter dat het medicijngc-

bruik vooral voorkomt onder gedetineerden die towel voor els tijcleng hen 

detentie harddrugs gebruikten (Bijlage V.5.). 

Ook tussen druggebruik voor detentle en de frequentie van het contact tun-

gen gedetineerden en interne of externe hulpverleners blijkt geen semen - 

hang te bestnnn. 

5.3. Gebruik van horddrugo in inriehtingen voor langgentraften 

5.3.1. Omvang van de categoric gebrulkere tijdana datentie 

Van 28% van de gedetineerden wordt vermoed of is bekend dat zij tijdens de 

detentie in de inrichting wear ze ten tijde van de inventarinntie verbleven 

harddrugs gebruikten (4). Van 66% wordt vermoed of is bekend dot zij geen 

hnrddrugs gebruikten en van 19% kon noch door de medische dienst nod; doer 

de AD-era aangegeven worden of barddrugs gebruikt werden (Bijlage V.6.). 

Laten we deze lantste categorie buiten beschonwing ;  don moet vastgesteld 

worden dot bijnn 30% van de gedetineerden tijdens hen detentie harddrugs 

gebruikt. 

Anders dan bij het gebrnik van harddrugs voorafgnand ann de detentie treden 

bij gebruik van harddrugs tijdens de detentie wel annzienlijke verscbillen 

per inrichting op. Opvallend hoog is het druggebruik in de inrichtingeu in 

Alkmaar en Veenhuizen; respectievelijk 56.7% (Alkmaar) (5), 43% (Norgerba-

ven) en 32.8% (Esserheem). In deze drie inrichtingen, waarin bijna 55% van 

de gedetineerden verblijlt waarvan gegevens beschikbaar zijn, sit ruin 

85% van de gedetineerden waarvan hekend is dat zij harddrugs gebruiken (Bij 

loge V.6.). 

In de interviews nmt de directien van de inrichtingen voor Innggentraften 

is aandacht besteed ann factoren die deze verschillen per inrichting kunnen 

verklaren. Daarbij zijn twee complexen van factoren genoemd. In de eerste 

plants fnctoren die verhand houden net de samenstelling von de bevolking  

in de inridttingen.  Druggebruik tijdens de detentie zoo veernl vonrkomen 

in inrichtingen waarin veel gedetineerden zijn ingesloten die onk voor b un 

detentie at regelmatig harddrugs gebruikten en veel bandelaren die voor im-

port van drugs in de inrichtingen kunnen zorgen. 
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De gegevens uit de inventarisatie ondersteunen deze redenering gedeelte-

lijk. Er blijkt inderdaad een duidelijk verband te bestaan tussen drug-

gebruik voor en tijdens de detentie. Van degenen waarvan gebruik van 

harddrugs tijdens de detentie bekend is of vermoed wordt, gebruikte 45% 

ook al voor detentie harddrugs, 347. gebruikte voor hun dettntie niet 

regelmatig harddrugs en van 217. is niet bekend of zij voor hun detentie 

harddrugs gebruikten. Voor diegenen die tijdens hun detentie niet 

harddrugs gebruikten, liggen deze percentages op respectievelijk 16%, 

75% en 9% (Bijlage V.7.). 

Opvallend blijft echter dat van de 88 gedetineerden waarvan gebruik van 

harddrugs bekend is of vermoed wordt 28 voor bun detentie niet 

regelmatig harddrugs gebruikten. Ook de vrij regelmatige spreiding van 

degenen die voor hun detentie harddrugs gebruikten over 5 van de 6 . in-

richtingen wijst niet op een ondersteuning van de redenering. Daarbij 

moet echter aangetekend worden dat op grond van de inventarisatie geen 

uitspraken gedaan kunnen worden over de intensiteit van het gebruik voor 

detentie. 

Het tweede deel van de redenering -gebruik vooral in inrichtingen waar-

in veel handelaren zijn gedetineerd- wordt wel volledig ondersteund 

door de resultaten van de inventarisatie. In de 6 inrichtingen voor lang-

gestraften zijn 157 gedetineerden veroordeeld op grond van de Opinmwet. 

Van hen zijn er 116 uitsluitend krachtens de Opiumwet veroordeeld. Van 

deze 116 mag als vaststaand aangenomen worden dat zij "handelaren" zijn 

(6). Nagegaan is hoe deze gedetineerden over de 6 inrichtingen zijn ver-

spreid (Bijlage V.8.). In de drie inrichtingen waarvan is vastgesteld 

dat er door veelgedetineerden drugs worden gebruikt is 95% van de hande-

Laren ingesloten. In de Veenhuizer inrichtin'gen is 80% van de handelaren 

ingesloten en in Alkmaar 15%. Voor doze inrichtingen betekent dit, dat 

respectievelijk tenminste 40% (Norgerhaven), 32% (Esserheem) en 277. 

(Alkmaar) van de bevolking bestaat nit dealers. 

Ala tweede complex van factoren die de verschillen in druggebruik per 

inrichting kunnen verklaren worden de factoren genoemd die verband hou-

den met de omvang van de inrichting, de gebouwelij_ke_situatie en de ma-

te van gemeenschap. Naarmate de omvang .  grocer is, de gebouwelijke . situ-

atie en de mate van gemeenschap overzicht over de gang van zaken moeilij-

ker maakt, zoo handel en gebruik van drugs makkelijker kunnen plaatsvin- 



den. In dit verhand wordt vooral gewezen op de Veenhuizer inrichtingen. 

Doze inrichtingen, waarin veel druggehrnik voorkomt, iijn qua omvang het 

grootst en kenneu eon regiem van volledige gemeenschap. Bovendien he-

moeilijkt de gehouwelijke sitnatie (niddenterrein) het toezicht op de 

gedetineerden. 

Ook de verschillen unison het gelnnik in Alkmaar en 's-Gravenhage zoo-

den een ondersteuning voar doze redenering kunnen zijn: de gevangenis 

in 's-Cravenhage heeft een B-vlengel met region van zeer heperkte ge-

meenschap, waarin (potentii;le) handelaren geplantst kunnen worden. 

Ter verklaring van het geringe gehruik in Winschoten is aangevoerd dot 

gehrnik van harddrugs in de inrichting consequenties kan helrben voor de 

wijze van =gang tussen personeel en gedetincerden, en in.n. veer wet 

hetreft het toezicht von het personeel tijdens bet hezoek. llierdoor 

warden gedetinnerden weerhouden van invoer en gebruik van harddrugs of 

alcohol. Rovendien wordt hierdoor de social° control° onder gedetineer-

den gestimuleerd. 

floor elin van de geinterviewden wordt overigcns hetwijfeld of de verschil-

len zo groot zijit ale zij nit de inventarisatie naar voren komen. Ann 

deze twijfel ligt de veronderstelling ten grondslag dat in hepaalde in 

richtingen het probleen van druggebruik door directie en personeel on-

voldoende wordt onderkendi 

5.3.2. De gebrnekere nader beschoured 

Op dezelfde wijze ate hij druggehruik vaorafgaand aan detentie geheurd 

is, hehhen wij getracht de entegarie gehrnikers tiidens detentie to ka-

rnkteriseren aan dc hand van sociaal-denografische  en strafrechtelijke 

variahelen. Daarhij is gehleken dat de gehruikers moeiliik idenrifi-

ceertmar zijn. Ken duideliike samenhang tussen druggehrnik tijdens de-

tentie enerzijds en variahelen zoals leeftijd, opgclegde straf.en straf- 

restant anderzijds is niet gevonden. Tel Is bet verhand tussen drugge-_ - - — 

hruik enerzijds en national iteit en culturele achtergrond anderzijds, dal 

hij druggehruik voorafgannd non detentie duidelijk aanwezig is, is groten-

deels verdwenen els we kijken noar druggehruik tijdetid detentie (AijInge 
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In paragraaf 5.3.1. is aangestipt dat het gebruik van drugs tijdens de 

detentie in belangrijke mate wordt beinvloed door de aanwezigheid van 

"dealers" in de inrichtingen voor langgestraften. In dat verband hebben we 

ook enige aandacht besteed aan achtergrondvariabelen van deze gedetineerden. 

Afgezien van de relatie tussen het plegen van Opiumwetdelicten en het 

zelf gebruiken van drugs, waarop we in paragraaf 5.3.5. nader ingaan, 

valt vooral het verband tussen het veroordeeld zijn op grond van de 

Opiumwet en de nationaliteit van de gedetineerden op (7). Van de 116 

dealers heeft 347. (n=39) de Nederlandse nationaliteit of neemt een daar-

aan gelijkgestelde positie in, de overige 667. (n=77) heeft eon niet- 

Nederlandse nationaliteit. In deze laatste groep overheersen gedetineer-

den met een Aziatische (n=22) en de Turkse (n=28) nationaliteit. 

5.3.4. Probleemgevend gedrag in verband met handel en gebruik van harddrugs in 

de inrichtingen 

in die inrichtingen waar handel en gebruik van harddrugs vaak voorkomt, 

wordt het drugprobleem als gen van de belangrijkste problemen binnen de 

inrichting.gezien. Afgezien nog van het illegale karakter van handel 

en gebruik wordt erop gewezen dat handel en gebruik de spanning in de 

inrichtingen duidelijk doet toenemen. Voor een deel wordt dit toegeschre- 

von aan het onregelmatig gebruik van .  harddrugs. Mede daardoor krijgen 

gebruikers te maken met fysieke en psychische moeilijkheden. Zij gaan 

zich onttrekken aan sport- en werkaCtiviteiten binnen de inrichtingen 

en worden de zorgenkinderen van maatschappelijk werkers en medische 

dienst. 

Dit laatste wordt bevestigd door de resultaten van de inventarisatie. 

Weliswaar komt het slechts incidenteel voor dat gedetineerden expliciet 

behandeld worden in verband met verslavingsverschijnselen (8), maar or 

.bestaat een duidelijke samenhang tussen druggebruik•tijdens de detentie 

en het gebruik van slaapmiddelen of tranquillizers. Van de druggebrui -

kerskrijgt bijna3 1 %slaapmiddelen of tranquillizers voorgeschreven, bij 

de niet-gebruikers is dit bijna 17% (Bijlage V.I0.). Opvallend is wet 

dat vooral onder druggebrnikers die ook voor detentie al harddrugs ge-

brnikten veel medicijngebrnik voorkomt (Bijlage V.5.). 

Eon zekere samenhang tussen druggebruik en de frequentie van het contact 

met de maatschappeliik workers is ook gevonden (Bijlage 



5.3.5. Reactia con de inriehtingen 

De directies en het personeel van de inrichtingen voor langgestraften 

trachten hamlet en gebruik van harddrugo zoveel mogelijk Leger, to gnat!. 

Danrhij richt own zich vonral op het opspnren en weguemen van toevoer-

Tkanalen. In het verleden is wet geprobeerd door eon verscherpt toczicht 

na contact net de buitenwereld de toevoer to docn stoppen. Het verscherpt 

toezicht kwam onder andere tot fitting in de visitatie van alle gedeti-

neerden die met mensen van bniten de inrichting in annrnking waren ge-

west. Door het -voor Alle betrokkenen- onnangename karakter van doze 

maatregel nom de spanning binnen de imrichting echter zo tne, dat van 

doze von m van control° monst wnrden afgezien. Thans voert men in de in-

richtimgemhet beleid dat -indien de annvezigheid van harddrugs bestemd 

voor de hnndel bij bcpaalde gedetineerden -vermed.vordt- gen- richt wordt 

door middel van gerichte zockncties het bezit van drugs nan to tenon. Is 

drogbezit aangetoond (Inn volgt in de meeste gevallen overplaatsing mint 

eon andere inrichting net eon beperkter gemeenschaporegiem. 

In de imrichtingen wear druggebroik relatief vank voorkumt, wordt doze 

werkwijze als onbevredigend ervaren. Van een unloosing van het probleem 

is goon sprake, hoogstens van eon verplantsing nanr eon ander inrichting. 

Dinnen de inrichtingen wordt gezoeht naar ander° mogelijkheden on het 

drugprobleem nan to pakken. Eon van die mogelijkheden is het creeren 

van drogsvrije nfdelingen waarin niet-gebruikers die niet onder drnk tot 

gebruik vii Ion komen en gebrnikers die voldoende gemotiveerd zijn om at 

to kicken !oilmen wnrden opgenomen. In de beide Veenhnizer inrichtingen 

wordt naar de mogelijkhcid van het inntellen van dit snort drogsviije af-

delingen studio verricbt. Aan de uitvoerbantheid van dit snort plannen 

kleven editor eon nantal hezwaren waarvoor men thans nog gem oplossing 

gevonden heeft, namelijk: 

a. schciding van potentiele dealers on gebruikers 

Ann het idee van drogsvrije afdelingen ligt de veronderotelling ten grmd-

slag dat potentiele dealers van potentiele gebroikers gescheiden kunnen 

worden gedetineerd. Uiertegen kart worden ingebracht dal het mken van 

een dergelijke scheiding in de praktijk erg moeilijk zal zijn. 

In de eerste plants is het de vraag hoe potentiele dealers buiten de 

denten van de drngsvrije afdelingen gehnuden kunnen worden. Pat vereist 

dat nangegeven kart worden wie tot de categorie dealers gerckend met wor-

den. In de inrichtimgen rekent men tot de putentiele dealers in leder Re-

vel diegenen die gedetineerd zijn krachtens eon veroordcling op groud 

van de de Opiumet. Zij hebben mogelijkerwijs nog comm.:ten not de drug- 
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handel buiten de inrichtingen en zijn daardoor wellicht in staat drugs to 

importeren. In verschillende inrichtingen bestaat echter het vermoeden dat 

ook andere gedetineerden contacten onderhouden met de externe drugscene en 

eventueet voor import zouden kunnen torgen. 

In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat dealers en gebruikers niet be-

horen tot twee elkaar uitstuitende categorieen. Een van de geinterviewden 

heeft dat as volgt onder worden gebracht: "haudelaren gebruiken en gebrui-

kers handelen". De resultaten van de inventarisatiebevestigendeze uit-

spraak : van de 116 gedetineerden die uitstuitend op grond van de Opiomwet 

zijn veroordeeld bestaat bij de medische dienst of het maatschappelijk 

work van 44% het vermoeden of de zekerheid dat zij tijdens hun detentie 

harddrugs gebruikten. Bij de gedetineerden die (mode) op grond van de Opium-

wet zijn veroordeeld ligt dit percentage nog hoger (Bijlage V.12.). 

Het probleem waar men zich voor gesteld ziet is hoe die gedetineerden ge-

selecteerd kunnen worden voor plaatsing op eon drugsvrije afdeling die 

echt gemotiveerd zijn on niet meer to gebruiken en hoc men handelaren bui-

ten de deur kan houden. 

b. problemen m.b.t. regiem 

Een tweede probleem dat men signateert heeft betrekking op het in een drugs-

vrije afdeling te voeren regiem. Voorwaarde voor het welstagen van eon 

drugsvrije afdeling is dat nateving van de regels (geen . druggebrnik) gecon-

troteerd wordt en dat geen contact plaatsvindt 6issen gedetineerden nit de 

drugsvrije afdeling en de rest van de inrichting. flit taatste betekent dat 

voor de gedetineerden van de drugsvrije afdeting speciate voorzieningen 

moeten worden getroffen voor werk, ontwikketings- on ontspanningsactivitei -

ten. Celet op de gebouwetijke situatie is dat in de Veenhuizer inrichtingen 

niet makkelijk te reatiseren. Be eerst genoemde voorwaarde -de controle op 

de naleving- betekent dat op de drugsvrije afdelingen een nogal streng con-

troleregiem zou moeten heersen. Cedacht kan worden aan visitatie van gedeti-

neerden na bezoek of aan een verplichte regelmatige urinecontrole op drug-

gebruik. Celet op de ervaringen in het verteden (zie begin van doze para -

graaf) wordt niet uitgesloten dat daardoor de spanning binnen de afdeting 

onverantwoord hoog zal oplopen. 
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Behalve de hiervoor genoemde bezwaren is nog genoemd het extra bosh% 

op de capacitcit (9). Rovendien bentaat or in de inrichtingen em n zekere 

angst dat door instelling van cen drugsvrije afdeting in de inrichting 

op alle gedetineerden die niet op dem afdeling warden opgcnomen het eti-

ket "gebruiker" wordt geplakt. 

5.4. Zorg uoor gedatineerden buiten en na hun detentie 

5.4.1. Art. 47 Geuangeniemaatrogal (1O) 

Krachtens artiket 47 van de Cevangenismnatregel is het mogetijk dat ge-

detineerden in verhand met bun psychische of fysieke nituatie in een 

niet-penitentiaire inrichting worden geplantst. Sinds cnige tijd warden 

doze nrtikelen zo gelnterpremerd dat op grand daarvan oak verstaafden 

die behandeling nodig hehben krachtens deze artikelen in behandelings-

inrichtingenen warden geptaatst. 

tilt de inventarisatie blijkt niet dnt toepassing van artiket 47 GM hi] 

druggehmikers vaker overwogen wordt dm hi] andere gedetineerden. go-

vendien blijkt dat -moreover toepassing wel overwogen wordt- doer-

voor vrijwet attijd de poychische toestand van de gedetineerden wordt 

nangevoerd en niet diens verstaving. Op sichzelf is dit niet verwonder-

lijk, pas kort on de inventarisatie is door middet van een circulaire 

aan de inrichtingsdirecties, gewezen op doze toepassingsmogelijkheid van 

artiket 47 GIL Uit de interviews met de directeuren van de inrichtingen 

voor tanggentraften htijkt echter dnt een toename van overpIaataingen 

op grand van dit artikel niet te verwachten is. 

De directieledeu is de vrang morgelegd of xi] in principe bcreid zijn 

verstaafde gedetineerden hi] de Minister van Jusitite voor overplaatsing 

krachtens het genoemd artikel voor to dragen. De inrichtingsdirectien 

zijn maniem van coning dat toepassing van alt artiket slechts inciden-

teet enig soetaas sal bieden. In veet gevallen ontbreekt hi] de gedeti-

neerden de motivatie am eon hehandeling to ondergam of af to maken. i.e 

eon gedetineerde daartoe wet gemotiveerd don hlijkt in de praktijk dot 

de besluitvormingsprocedure over toepassing van artiket 47 GM zolang 

duurt dat de detentie van de gedetineerde inmiddels beeindigd is of de 

motivatie almog verdwenen Is (11). 
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In de meeste inrichtingen wordt, indien de gedetineerde dat wenst, aan het 

eind van de detentie contact gelegd met reclasseringsinstellingen of CAD's. 

De ervaringen op dit gebied zijn -naar het oordeel van de directies en 

staven van de inrichtingen- niet erg hoopgevend. Twee problemen worden 

veeivuldig gesignaleerd. In de eerste plaats wordt erop gewezen dat de 

inrichtingen voor Ianggestraften een landelijke functie hebben en dat 

vanuit de inrichtingen contacten gelegd moeten worden met steeds andere 

CAD's e.d., zodat Van een meet structurele band tussen inrichtingen en na-

zorg-instellingen geen sprake is. In de tweede plaats wordt crop gewezen 

dat de CAD's veelal een afwachtende bonding aannemen, het initiatief dient 

nit te gaan van de ex-gedetineerde. Aan de actieve begeleiding komt men 

-naar het (lorded van het inrichtingspersoneel- niet toe. 
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( 1) NY305, van 145 gedetineerden zijn noch door de medische dienst noch 
door het mentsehoppelijk werk gegevens verstrekt. Zie hoofdstuk I, 
par. 4. 

( 2) Zie 1.11. Erkelens e.a.: Drugs en detentie (Groningen, 1978) p.5. In 
dnt onderzoek werden cgs gebruikers geregistreerd diegenen die door 
de HvII-arrsen ale zodanig warden aangemerkt. Ook in her inventArisatie-
project is gebleken &it de medische dienst bij de beentwoording van 
doze vreng veelal is afgegaan op de registrntie van de artsen nit het 
INA waeruit de gedctineerde nfkomstig is. 

( 3) Ook bij andere gelegenlmden hebben directies van inrichtingen voor 
langgestraften schattingen gegeven yen het anntal druggehruikers die 
aanzienlijk hoger liggen dan de bier gevonden 292. Zie by. Verslag 
PTV-enquerep de schatting van de nIzonderlijke inrichtingen ligt 
dear in de boort van de 452. 

( 4) Over gehrnik van harddrugs tijdens detentie zijn zowel ann de medinche 
dienst Ole inn het mentschappelijk work vragen gesteld. Hier zijn elle 
gedetineerdnn die of door het maatschappelijk work (mw) of door de 
medische dienst (md) of door beide eta gehruikers worden nangemerkt .  
ale "gebruiker" beschouwd. Het blijkt overigens dat de antwoorden van 
md en mw per gedetineerde yank uiteenlopen ()Mine V.I3). 

( 5) He directie van de gevangenia te Alkmaar is van owning tint dit cijfer 
niet representntief is; gemiddeld zon het percentage gebruikers rand 
de 452 liggen. 

( 6) Hiermee heeft men nict elle handelaren in bet vizier. Nnast doze 116 
waren nog 41 gedetineerden ingesloten die mede op grond van de Opiumwet 
waren veroordeeld. Hit bet feit dat de geMiajade straf von deze 41 
annzienlijk lager ligt dan bij de 116 "zekere" handelaren, nag worden 
afgeleid dat het bij die 41 gedetineerden voornamelijk on kleine bands-
toren  gnat of on gehrnikers die voor eigen gebruik bezaten. Zie ook 
par. 5.3.5. van dit honfdstuk. 

( 7) Zie auk booldstuk IV, par. 4.4. 

( 8) Slechts 7 grdetineerden worden in verbend met gebruik van drugs tildens 
detentie behandeld. 

( 9) Zie ook bet rapport "De capeciteitsprobleemn bij het gevengeniswezen" 
(p.11): "elke verbijzondering in het gehruik van capaciteit brengt on-
vermijdelijk het veracbijnsel van verminderde bezetting (verlangde 
bezettingsgrand) met zich". 

(10) Art. 47 CM luidt: "In geval van krankzinnigheid of van ernstige of be-
smettelijke ziekte ken een gedetineerde met mechriging of goedkeuring 
van onze minister tijdelijk   near een krankzinnigengestichr 
of andere ziekeninricbting worden overgehracht". 

(II) Van de zijde van de directie Gevangeniswezen is crop gewezen dat in 
crisissitunties een snelle besluitvorming mogelijk is en dat derhalNe 
in die gevallen het Argument van de Lange bealuitvorming niet opgant. 



6.2. Omvang van de subcategorieen 

VI. PROBLEMATISCH CEDRAC VAN GEDET1NEERDEN JECENS 7.1CHZELF OF ANDEREN 

6.1. Inleiding 

_ 39, _ 

Een volgende probleemcategorie wordt gevormd door die gedetincerden 

wier gedrag binnen de inrichting als problematisch wordt ervaren en 

bij wie de oorzaak van het probleemgevend gedrag venial in verband wordt 

gabracht met de psyehische toestand wan de gedetineerden. Binnen doze categorie 

kunnen twee subcategorieen onderscheiden worden: in de eerste plaats 

die gedetineerden die kennelijk erg zwaar zitten en waarbij dit tot ui-

ting komt in apathie of depressiviteit en dergelijke zaken, in de twee-

de plaats die gedetineerden waarvan het gedrag bedreigend is your ande-

ren -gedetineerden of personeel- in de inrichting. In navolging van de 

commissie Psychiatrische Therapentische Voorzieningen 	zijn doze 

subcategorieen als volgt omschreven (2): 

a. gedetineerden "wier gedragingen zorgen baren omdat zij erg zwaar zit-

ten, zo zwaar dat ze er zelf onder door lijken to gaan" en 

b. gedetineerden "wier gedragingen zorgen baren omdat zij onberekenbaar 

zijn en wellicht agressief reageren, zodanig dat anderen er under 

door lijken te gaan". 

Achteraf bezien kan over deze omschrijvingen worden opgcmerkt dat zij to 

weinig specifiek zijn. De omschrijving is zo algemeen dat van vergelijk-

baarheid van beoordelingen gegeven door de verschillende personen nauwe-

lijks sprake is (3). Net name voor de in dit hoofdstuk gepresenteerde 

resultaten geldt dat interpretatie daarvan met de nodige terughoudend-

held dient plants te vinden. 

Van de gedetineerden nit de inrichtilel voor langgestraften wordt door 

de mediscbe dienst of door de AD-ersin de categorie "zwaar zitten" 

imgedeeld en 22% in de categoric "onberekenbaar en wellicht agressief" 

(4) (Bijlage VI.1 en VI.2). 

Vergelijken we deze uitkomsten met die van de enquEte die gebonden is door 

de commissie Psychiatrische Therapeutische Voorzieningen (PTV), dan 

blijkt dat or tussen de uitkomsten vrij grote verschillen bestaan. Volgens 

de resultaten van de PTV-enquae behoort 14% van de gedetineerden nit de 
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inrichtingen voor langgestraften tot de categoric "zwaar zitten" en 10Z 

tot de categoric "onberekenbnar en wellicht agressief". 

Doze verschillen lotnnen niet sander meet wordentnegeschreven ;Ian eon toe-

name van beide entegorieen en op de verschillen in materinalverzameling 

di tint cr rekening mee to worden gehonden dnt een deel van de verschillen 

to verklnren is uit "meetfouten" (5). loch nag eangenomen warden dat eon 

ander deel van de verschillen voortvloeit nit een reelc groei van het arm-

tal gedetiweerden dat tot 66n van beide categorieiln behonrt. Eon bet:mg-

rijke annwijzing hiervonr is dat 5 van de 6 inrichtingsdirecteuren van me-

nine zijn dat de omvang van de categorieen is toegennmen. 

Verochillen tuesee de lerichtingen 

Bekijken we de percentages gedetineerden per inrichting die tot 64n van 

beide categorieen behnren (Bijlage VI.I en VI.Z) dan moeten we constnteren 

dat nok tuasen de inrichtingen grate verschillen voorkomen. Met name de 

inrichtingen in Alkmaar, 's-Gravenhage en Winschoten scoren relntief hong 

waar het de omvang van probleemgedetineerden betreft. flet is wanrschijn-

lijk (Int dit samenhangt met de selectiecriterin die warden nangelegd en 

met de differentiatie tossen de inrichtingen (6): de gedetinecrden die 

zwaar zitten of onberekenbaar en welliebt ngressief zijn sullen veelal 

niet geschikt gencht warden voor regiems met volledige gemeenschnp, zij 

zullen dos corder in Alkmaar, 's-Gravenhage of Winschoten wordnn ingesInte 

dan in Aiin van de Veenhuizer inrichtingen (7). Dat ook in Zutphen relatief 

veel gedetineerden anngetroffen worden die onberekenbnar gijn en wellicht 

agressief rengeren hondt waarschijnlijk verband met de bestemming van Zut-

phen als jeugdgevongenis. Er blijkt namelijk een verband to bestnnn tussen 

leeftijd en onberekenbanr ziin en ngressief reageren (sic par. 6.6.1). 

6.4. Samenhang teener; de nebeategorie6n 

Er blijkt eon duidelijke samenhang te bestann tussen beide subentegorie;n: 

ongeveer de helft van de categorie gedetineerden die zo zwaar zitten dat 

zij or self ender door lijken te gam, is tevens so onberekenbnar en ogres-

sief dnt anderen Cr onder door lijken to gaan. Van degcnen die onhereken-

baar en wellieht agressief zijn behoort sells 752 tevens tot de categoric 

gedetineerden die "zwnar zitten" (llinage VI.3). 
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gaan 
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6.5.1. Sociaat- demografische kenmerken 

Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen "zwaar zitten" en de sociaal-

demografische variabelen leeftijd, nationaliteit en culturele achtergrond. 

6.5.2. Strafrechtelijke achtergrond 

Er is geen duidelijke samenhang tussen de aard van het delict waarvoor 

men vernordeeld is en zwaar zitten. Wel is samenhang gevonden tussen de 

opgelegde straf'en zwaar zitten (Bijlage VI.4) en tussen de reeds uitgezeten  

periode en zwaar zitten(Bijlage VI.5). Het blijkt dat vooral degenen zwaar 

zitten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van drie jaar of langer 

en daarvan tenminste I jaar hebben uitgezeten. Ongeveer 45% van de gedeti-

neerden nit deze categorie wordt tot de . zwaar zitter gerekend (Bijlage VI.6). 

6.6. Gedetineerden die onberekenbaar zijn en wellicht agressief reageren, zo-

danig dat anderen er onder door lijken te gaan 

6.6.1. Sociaal-demografische kenmerken 

Ook tussen "onberekenbaar en agressief zijn" en nationaliteit of culture- 

le achtergrond is geen duidelijke samenhang aangetroffen. Wel samenhang 

is gevonden tussen "onberekenbaar en agressief zijn" en leeftijd, zij het 

dat de samenhang niet erg sterk is. Onberekenbaarheid en agressiviteit 

komt vaker voor onder de wat jongere gedetineerden: 67% van de onbereken-

bare en agressieve gedetineerden is jonger dan 30 jaar. Bij de niet-agres-

sieve gedetineerden is 54% jonger dan 30 jaar (Bijlage VI.7). 

6.6.2. Strafrechtelijke achtergrond 

Cedetineerden die als onberekenbaar en agressief worden aangemerkt zijn 

relatief vaker veroordeeld voor geweldsdelicten of vermogensdelicten ge-

paard gaand met geweld dan andere gedetineerden (Bijlage V1.8) en minder 

vaak voor Opiumwetdelicten (Bijlage V1.9). 

Samenhang tussen de duur van de opgelegde stral en de reeds uitgezeten 

straf enerzijds en onberekenbaar en agressief zijn is niet gevonden. 



- 42 - 

6.7. Amyl "an probleongeornd edrag en de reectien van de r!nriehtingen deepen 

In de interviews met de directeuren van de inrichtingen your langnestraf-

ten is nand:mkt besteed nan de aard van het probleemgevend gedrag van 

gedetineerden die tot 44n van beide subentegorieCn beboren. Vannii het 

oogpunt van beheershanrheid van de inrichting is -volgens de meeste 

directeuren- :Moen de green ngressieve gedetineerden een problem: zji 

kunnen door bun gedrag de rust in de inrichtilig verstoren on de spanning 

doen oplopen. Met name in de inrichtingen met eon gemeenschapsregiem can 

agressief gedrag nanleiding 'Ain tot overplaatsing van gedetineerden nnar 

eon region met beperkte gemeenschap. 

Voor beide subcategoricen geldt verder, dat zij -nnar bet oordeel van de 

directeuren- extra besIng leggen op het personeel en met name op de medi-

ache dienst en het matitschappelijk werk (AD-era). 

Pe gegevens van de inventarisatie bevestigen dit beeld. Van de gedetineer-

den die "zwaar zitlen" en/of "onberekenbnar en agressief zijn" gebruikte 

ruim 35% in de marled voorafgaand aan de registratie elnapmiddelen en/of 

trnnquillizers, bij de overige gedetineerden gebruikte ongeyeer 102 slnap-

middelen en/of tranquillizers (Bijlage VI.10). 

Oak tossen "zwnar zitten" en/of "onberekenbaar en ngressief zijn" ener-

zijds en de frequentie van het contact met de AD-ers is een duidelijk ver-

band: van de gedetineerden die "zwaar zitten" en/of "onberekenbnar en 

agressief zijn" heeft 75% tenminste wekelijks contact met eon AD-er; van 

de overige gedetineerden heeft 451 tenminste wekelijks contact met eon 

AD-er (Bijlage 

Behalve near frequentie van bet contact tussen hulpverleners en gedetineer-

den is ook rielt.eken naar de inhoud van het contact. Ann de maatschappelijk 

workers is gevrangd ann to gotten welke problemen in de contacten nan de 

orde komen. Vergelijken we de gedetineerden die "zwaar zitten" en/of 

"onberekenbanr en agressief zijn" in dit opzicht met de :Indere gedetinecr-

den, dan zijn er tussen de gedetineerden die als onberekenbaar en agres-

sief warden beschouwd en andere gedetineerden geen duidelijke verschillen 

waarneembaar. Bij vergelijking van gedetineerden die zwaar zitten not 

andere gedetineerden docn zich wel enkele yerschillen voor. Bodetineerden 

die zwanr zitten bespreken met de AD-er vaker clan anderc gedetineerden 

problemen die liggen in de mnotionele en relationele sfeer (zie 
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tabel VI.12 en V1.13). Bovendien werden bij gedetineerden die zwaar zit-

ten de emotionele problemen vaker als de belangrijkste genoemd dan bij de 

andere gedetineerden. De wijze waarop op gedetineerden die tot deze catego-

rieen behoren wordt gereageerd verschilt van inrichting tot inrichting; 

en soms per inrichting van persoon tot persoon. In sommige inrichtingen 

zoals Noorderschans is individuele aandacht voor de gedetineerden onder-

deel van het regiem. In andere inrichtingen heeft men extra voorzieningen 

getroffen voor de begeleiding van deze categoric probleemgedetineerden. 

Een voorbeeld daarvan is de IBA -de Individuele Begeleidings Afdeling-

te Norgerhaven. In deze afdeling worden gedetineerden die extra aandacht 

behoeven opgenomen. In Alkmaar tracht men door in incidentele gevallen•

psychotherapeuten binnen te halen een bijdrage te leveren aan de op-

lossing van de problemen van individuele gedetineerden. Het effect van 

eeu dergelijke therapeutische behandeling wordt echter in twijfel getrok-

ken door sommige geinterviewden. Zij zijn van mening dat de detentiesi-

tuatie en -omgeving een effectieve doorwerking van een therapentische be-

handeling belemmeren. Meer in het algemeen is de klacht van de geinter-

viewden dat er binnen de inrichting te weinig faciliteiten zijn om gede-

tineerden met psychische problemen op te vangen. 

6.8. Toepassing van artikel 47/120 Gevangenismaatregel (9) 

Indicn de psychische toestand van de gedetineerden de voortzetting van de 

detentie in de gevangenis onwenselijk maakt, kan de Minister van Justitie 

besluiten de gedetineerde krachtens de artikelen 47 of 120 CM in een niet-

penitentiaire inrichting te doen opnemen. Het blijkt dat binnen de inrich-

ting voor gedetineerden die "zwaar zitten" en/of "agressief en onbereken-

baar zijn" relatief vaak wordt overwogen deze gedetineerden voor nitplaat-

sing voor te dragen. Bij 20% van de "agressieve" of "zwaar zittende" gede-

tineerden wordt toepassing overwogen, bij de overige gedetineerden geldt 

dit slechts voor 3% (Bijlage VI.I4). 

Overigens zijn de geinterviewden vrijwel unaniem van mening dat toepassing 

in de praktijk zelden tijdig uitkomst biedt. Met name de Lange dour van de 

besluitvorming staat een effectieve toepassing van de bedoelde artike- 

len in de weg. Daarnaast wordt als probleem ook genoemd het vinden van ge-

schikte inrichtingen die bereid zijn de gedetineerden op te nemen. 
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Noten bij hoofdstuk VI  

(1) Commissie PTV, a.w., p.2 en 3. 

(2) Bijlage 1.2 duel B vrang 51 on 52 en deel C vrang 63 en 64. 

.4(:::/ 

(3) Pen indicatie voor de a1gemeneomschrijving is de geringe overeen 
m 	

- 
kost tunsen de antwoorden die door verschillende informnnten over 
66n gedetineerde worden gegeven (Bijlage V1.15 en V1.16). Daarnnast 
is ook in de interviews gebleken dat men met de gehanteerde onmchrij-
ving onvoldoende nit de voeten kan. 

(4) In het vervolg van dit hoofdstuk wordt eon gedetineerde tot de cote-
torte "zwaar zitten" of "onberekenbaar en agressief" gerekend indien 
hij ads zodanig is aangemerkt door de medische diennt, door de AD-er 
waarmee hij contact heeft, of door beide. 

(5) In de P1V-enquBte is non directies  gevraagd son to geven welk gedeel-
te van de bevolking near bun oordeel onder beide categorie7in volt, 
bij de inventarinatie is per gedetineerde nngegaan of doze nanr het 
oordeel van de medische dienst  of het maatschappelijk work  tot 66n 
van beide categorieen behoort. In de analyse is eon gedetineerde in 
eon probleemcategorie ingedeeld indien of de md of het now hem in die 
categorie had ingedeeld. 	 . 

(6) Zie hfd. 11. 

(7) Met name de score van de Veenhuizer inrichtingen is nogn1 fang. Door 
66n van de betrokken directieleden is geopperd dot or sprnke zoo kun-
nen zijn van vertekening mode t.g.v. de weltering van probleenmedeti-
neerden medewerking °an het onderzoek to verlenen (zie hfd. 1). 

(B) Zie voor tekst artikel 47 CM noot 10 van hfd. V. 
Art. 120 GM luidt: "Tot gevangenis veroordeelden, die op grond van de 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van bun geestvermugens 
voor verblijf of verder verblijf in eon gevangenis ongeschikt ;din, 
kunnen hetzij voor bepaalde tijd, hetzij ter verdere tenuitvoerleg-
ging van de straf in eon tijksasyl voor psychopaten worden gepinatst". 



VII. EXCESSIEF ALCOHOLCEBRUIK 

7.1. Omvang van de categorie 

Een volgende probleemcategorie waaraan aandacht is besteedomvat die ge-

detineerden die vóór hun detentie excessief veer alcohol gebruikten, zo-

danig dat zij aangemerkt kunnen worden ars alcoholisten of probleemdrin-

kers. Van de bevolking van de inrichtingen voor langgestraften wordt on-

geveer 20% door de maatschappelijk workers en/of medische dienst aange-

merkt als alcoholist of probleemdrinker, 65% wordt niet als zodanig aan-

gemerkt en van 15% is het onbekend of zij ars probleemdrinker en/o1 al-

coholist beschouwd moeten worden (1). Laten we ddze laatsten button be-

schouwing dan moet 24% van de bevolking gerekend worden tot de categorie 

"alcoholisten en probleemdrinkers". 

7.2. Verde ling over de inrichtingen 

- 45 - 

Bij vergelijking van de verschillende inrichtingen onderling valt op dat 

tussen de inrichtingen aanzienlijke verschillen voorkomen m.b.t. de om-

yang van doze probleemcategorie (Bijlage VIE.1). Het hoogste percentage 

treft men aan in Alkmaar, waar 37% van de bevolking tot deze categorie 

gerekend wordt, het laagste percentage treft men aan in Zutphen, waar 

8% van de bevolking in deze categoric valt. Het is echter onduidelijk 

welke waarde aan doze verschillen gehecht moet worden; net als bij de 

categorieen "zwaar zitten" en "onberekenbaar en wellicht agressief zijn" 

is het niet uitgesloten dat verschillen in interpretatie bij de beant-

woording van deze vraag de verschillende nitkomsten per inrichting deers 

verklaren (2). 

7.3. Enkele sociaal-demografische kenmerken 

Een samenhang tussen leeftijd en alcoholgebruik voor detentie kan niet 

worden vastgesteld. Een dnidelijke samenhang is wel gevonden tussen na-

tionaliteit en culturele achtergrond enerzijds en alcoholgebruik ander-

zijds. Vooral onder de gedetineerden met de Nederlandse nalionaliteit 

en eon Nederlandse culturele achtergrond komen veel personen voor die 

als alcoholist of probleemdrinker worden beschouwd: bijna 37% van de 

Nederlandse gedetineerden Valt in doze categoric, bij gedetineerden met 

de Nederlandse national iteit en een wiet-Nederlandse achtergrond en bij 

de buitenlandse gedetineerden zijn de percentages respectievelijk 10 en 

17 (Bijlage V1I.2). 



7.4. Strafrechtetijke achtergrand 

Ook met strafrechtelijke achtergrond  is eon verband gevonden: ender de 

alcoholisten en/of problecmdrinkers komen relatief veel gedetineerden 

voor die veroordeeld zij wont vermogensdelicten VII.5) en re-

land f weinig gedetineerden die veroordeeldzijnvoor Opiumwetdelicten 

VII.4). 

7.5. Probleemgevend gedrag binnen de inriehtingen 

Pinnen de inricbtingen worden de gedetineerden die voor bun detentie ex-

eessief veel alcohol gebruikten ate zodanig nict ala een probleemcntegorie 

beschouwd. (lit de interviews blijkt dat de directies van de inrichtingen 

voor langgestraften unanimm van mening zijn dnt het gedrng van (ox-)alco-

holgebruikers in het algemeen geen aanleiding geeft tot spanningen in de 

inrichting of dat deze gedetincerden anderszins extra anndacht behoeven. 

Detoxificatie- en andere onthoudingsverschijnselen doen zich niet of nau-

welijks voor. De rodeo hiervoor moot gezocht worden in het moment waarop 

de langgestraften in de inrichting komen. In de regel verblijven zij voor 

hun plaatning in een inrichting voor langgestraften in een Hide van Peva-

ring. Voorzover onthoudingsverschijnselen zich voor doen, zullen zij veel-

al in het livil en niet in de gevangenia waarneembnar zijn. 

Uit de inventarisatie blijkt niet dat (ex-)alcoholgebruikers extra aan-

dacht vragen van de medische dienst. Er is gcen verband gevonden tussen 

alcoholgebruik voordetentieen het gehruik van slaapmiddelen of tranquil-

lizers tijdens de detentie. Tussen alcohotgebruik en de frequentie van 

het contact met de maatschappelijk werkers is wel een verband gevondent 

gedetineerden die voor hun detentie alcoholist of probleemdrinker waren. 

hehben gemiddeld wilier contact met de maatschappelijk workers in de in-

richting <Inn de andere gedetineerden (Bijlage VII.5). 



Noten bijhoofdsttik VII 
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(I) In dit hoofdstuk worden die gedetineerden als alcoholist of probleem-
drinker beschouwd, die als zodanig zijn aangemerkt door de medische 
dienst, het maatschappelijk work of door beide. 

(2) Dat interpretatieverschillen kunnen voorkomen, blijkt ook als we kij-
ken naar de scores die door verschillende informanten aan 64n gedeti-
neerde worden toegekend (Bijlage VII.6). 



Viii. ANDERE PROBLEEHCATEGORIEiN 
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Nanst de hiervoor behandelde probleementegorieen zijn bij de inventnri-

satie nog 3 andcre categoricen betrokken. Doze entegorieen omvatten: 

n. de gedetineerden, die geestelijk gchandicapt of zwakbeganfd zijn (I); 

b. gedetineerden die anallabeet zijn (2); 

c. gedetineerden die zodanig lichamelijk gehandicapt siin dat or special(' 

extra voorzieningen in de inrichting zonden moeten cordon getroffen (3) 

De omvang von doze categorieen blijkt dermate klein te ztjn, dat eon 

re analyse van doze groepen niet zinvol is. Wij volstaan hier dan ook met 

het vermelden van de oMvang van de categorien. 

ad a: Geesteliike gehandicapte en/of zwakbeganfde gedetineerden 

Van de onderzoekspopulatie kunnen naar het oordeel van de medische 

dienst 12 gedetincerden nangemerkt worden ale geestelijk gehandi-

capt of xwakbeganfd. Op de rotate populatie is (Int ongeveer 47. In 

4 van de 6 inrichtingen ligt het percentage gedetinecrden dnt in 

doze problecmgrnep trait under de twee procent. Aileen in Winschoten 

(182) (Nv3) en 's-Cravenhnge 	wordt de 22 overschreden. 

ad h: Analfabetische  gedetineerden 

Van de gehele populatie zijn naar het oordeel van de mantschappe-

lijk workers 13 mermen, dat dl zeggen ongeveer 47, anaffabeet. 

Per inrichting treden enkele verschillen op. Het honest(' percentn-

ge komt voor in Alkmaar want 7,52 (11=4) van de gedetineerden anal-

fabeet is. 

ad c: Lichamelijke gehandicapte gedetincerden • 

Tot slot is nagegaan of er naar het oordeel van de medinche dienst 

in de inrichtingen voor langgentraften °Jensen ingesloten zijn die 

zndanig gehandicapt zijn dat bijzondere voorzieningen wenselijk 

zijn. Het blijkt (Int geen van de gedctineerden in doze categoric 

"a It. 
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(I) Zie Bijlage 1.2 deel B vr. 27 

(2) Zie Bijlage 1.2 deel C vr. 37 

(3) Zie Bijlage 1.2 deel B vr. 24 



IX. SLOTRESCUOUWING 

9.1. htleiding 

In hoofdstuk I is oiteengezet dat e6n van de redenen voor her houden van 

eon uitgebreide inventarisatie is geweest het verwerven van inzicht in de 

mate van overlapping tussen de onderscheiden probleemcategorieen. In de 

voorgaande hoofdstukken is bieraan al enige nandacht besteed, in dit hoofd 

stuk gnan we hierop wat nitgebreider in. In paragrnaf 9.2. bespreken we 

eerst de correlatiematrix (I) van de verschIllende variabelen die op het 

al dan nict behoren van gedetineerden tot de onderscheiden probleemcatego-

rie'en betrekking hebben: daarna behandelen we in dezelfde paragranf de re-

sultaton van eon factorannlyse (2) op verschillende vnriabelen. In de daar 

op volgende parngrafen (par. 9.3. tin 9.5.) vntten we ann de hand van non 

iiideling die voortvineit nit de analyse van de correlatiemntrix en nit de 

factorannlyse de belangrijkste resultaten van de inventarisatie snmen. 

In hoofdstuk I is tevenn niteengezet dat het inventarisatieproject eon 

proefproject is. In de lactate paragranf van dit hoofdstok gaan we -tot 

besluit van het rapport- in op de vraag of herhaling van dit snort inven-

tarisaties in de komende jaren zinvol en mogelijk is. 

3.2. Samenhang tuseen de onderneheiden probleemeategorie3n 

9.2.1. P” oorrelationatrix tinder bekekr9 

In de onderstaande matrix (liquor 9.2.) zijn correlaties tussen die vn-

rinbelen die betrekking hebben op het at dan nict behoren tot lli5n van de 

nnderscheiden probleemcategorieen, weergegeven. Daarbij zijn echter die va-

riabelen buiten beschouwing gelaten, waarvan we in hoofdstnk VIII gecon-

elndeerd hebben dat de omvang van de problecmcntegorieen warty ze betrck-

king hebben to goring is on ze in onze analyse te betrekken. 



Figuur 9.1: Correlatiematrix 
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hit de matrix kunnen de volgende samenhangen worden afgeleid: 

- Er is een sterke samenhang tnssen culturele achtergrond en nationali-

teit. Een dergelijke samenhang is niet verwonderlijk, omdat narionali-

teit en culturele achtergrond gedeeltelijk samenvallen. De samenhang 

is niet volledig (d.w.z. 1.0), omdat eon aantal gedetineerden de 

Nederlandse nationaliteit hebben, mar eon niet-Nederlandse culturele 

achtergrond (zie hoofdstuk IV, par. 1). 

- Er is een sterke samenhang tussen druggebruik voor detentie en drugge-

bruik tijdens detentie. Daarnaast is er eon -duidelijk minder sterke-

samenhang tussen alcoholgebruik voor detentie en gebruik van harddrugs 

tijdens detentie. 
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- Er is een sterke samenhang tussen "onberekenbaar zijn en welt Ida agree-

nief reageren" en "zwaar zitten". Beide variabelon vertonen op hun heort 

enige Ramenhang met alcoholgebrnik voor detentie. 

- Er is (negatieve) samenhang tussen alcoholgebruik en nationaliteit en 

culturele achtergrond. Deze samenhang impliceert dat excessief alcoholge-

bruik voor detentie vooisi voorkomt onder gedetineerden net de Nederland-

en nationatiteit en een Nederlandse cultnrele achtergrond. 

- Er is een (negatieve) samenhang tussen nationaliteit en druggebruik sons 

detentic en een (positieve) samenhang tussen culturele achtergrond en ee-

brnik van harddrugs tijdens detcntie. Op de betekenis van doze samenhan-

gen gaan we in par. 9.4. nader in. 

9.2.2. Rannitatan van factaranalvne 

In par. 9.2.1. is aandacht besteed can pearsgewijze overlapping van catego-

rieen. Net  is echter ook denkbaar dat Cr clusters van meet dan twee %/aria-

belen voorkomen. On dat no te gaan hebben we op de onderscheiden categoric-

en ecn factorannlyse (2) uftgevoerd. Vervolgono hebben we per factor raider-

zocbt in hoeverre er samenhang bestaat tussen factorvarinbelen en variabe-

len van eocinal-demografische, strafrechtelijke en penitentiaire aard. In 

dit kader hebben we de variabelc nationaliteit en culturele achtergrond opg 

vat ale een enciaal-demografische varimbele en due buiten de factorannlyse 

gehouden. De resultaten van de factnranalyse zijn samengevat in ',Wage 

Uit de dear afgebeelde tabellen kimono de volgende conclusies ge-

trokken worden: 

- Er zijn bimnen het geheel van categorieen twee duidelijke factoren te 

onderscheiden, nl. een factor waarop vooral de variabelen "zwaar zitten", 

"onberekenbaar zijn en wellicht agressief reageren" en -in mindere mate-

"alcoholgebruik vnor detentie" stork laden (factor 1) en een factor wear-

op vooral de varimbele "druggebrnik tlidens detentic" en "druggebruik 

voor detentie" stork laden. 

- Varimbelen die op de eerste factor laden, laden vrijwcl niet op de tweede 

factor; en die op de twnede factor laden, laden vrijwel nict op de °er-

ste. Ilieruit ken geconcludeerd worden (Tat de factoren wijzen op onderlig-

gende (complexen) variabelen die onafhankelijk van elkaar zijn. 

- Van duidelijke clusters van meer den twee variabelen is editor nanwelijks 



sprake. 

9.3. Factor I : gedragsproblemen 
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Bij de eerste onderscheiden factor spelen -zoals al opgemerkt- drie vari-

abelen een rol: "zwaar zitten", "onberekenbaar_en wellicht agressief reage-

ren" en " alcoholgebrnik". Van deze drie variabelen zijn er twee die op een 

probleemcategrorie duiden, de derde -alcoholgebrnik- wordt binnen de in-•

richtingen niet als zodanig beschonwd. Gedetineerden die voor hnn detentie 

excessief veel alcohol gebriakten blijken zich als zodanig tijdens hnn de-

tentie niet duidelijk te onderscheiden van andere gedetineerden. Waarschijn-

lijk hangt dit daarmee samen, dat probtemen (m.n. detoxificatieverschijn-

selen) zich vooral aan het begin van de detentie, in de Unizen van Bewaring, 

voordoen. Geconstateerd is wel dat gedetineerden die voor hnn detentie al-

coholist of probleemdrinker waren tijdens hun detentie relatief vaak in de 

categorie gedetineerden vallen die "zwaar zitten", "onberekenbaar zijn en 

wellicht agressief reageren". 

Van de bevolking van inrichtingen voor langgestraften meet blijkens de in-

ventarisatie 35% tot de categorie gedetineerden die "zwaar zitten" gerekend 

worden en 22% tot de categorie gedetineerden die "onberekenbaar zijn en 

wellicht agressief reageren". Deze percentages liggen rnim boven de resnl-

taten van de enquete van de commissie Psychiatrische Therapeutische Voor-

zieningen. De verschillen vloeien waarschijnlijk deels voort nit de ver-

schillende waarnemingstechnieken die zijn gebruikt, deels echter ook nit 

eon daadwerkelijke groei van het aantal gedetineerden dat tot deze catego-

ric gerekend moet worden. 

Vergelijken we de verschillende inrichtingen met elkaar dan valt op dat 

verhoudingsgewijs in 's-Gravenhage, Winschoten en Alkmaar veel gedetineer-

den zijn ingesloten die tot deze categotieen gerekend moeten worden. flit 

hangt naar ons oordeel samen met de bestemming van de inrichting en de 

wijze van selectie van gedetineerden. 

tat het feit dat de beide probleemcategorieen "zwaar zitten" en "onbere-

kenbaar zijn en wellicht agressief reageren" binnen tien factor vallen 

volgt reeds dat beide categorieen elkaar deels overlappen: 75% van de ge-

detineerden die "onberekenbaar zijn en wellicht agressief reageren" zit 

ook zwaar, terwijl van de gedetineerden die "zwaar zitten" ongeveer de 

helft ook onberekenbaar is en wellicht agressief reageert. Overigens blij-

ken de kenmerken "zwaar zitten" en "onberekenbaar ziin en wellicht agres-

sief" leder met andere kenmerken samen to hangen. 



Bij "zwaar zitten" is slechts 88n relevante samenhang gevonden: met name 

coder de 'anger gestraften (meer dan 3 Par) lumen relatief veel gedeti-

neerden voor die zwaar zitten. Bij "onberekenbaar zijn en welticht ngres-

sief rengcren" is eon samenbang gevonden met leeftiid .  en met aard van bet 

delict. Cedetincerden die tot doze probloementegorie beboren zijn rebate( 

yank jonger clan 30 jaar en veroordeeld voor een geweldsdelict. nit lantste 

zoo crop kunnen wijzen dat het mogelijke agressieve gedrng met direct 

een gevolg is van de detentiesituatie. 

Er blijkt goon samenhang te zijn tussen bet behoren tot eEn van de bier 

behandelde probleemeategorieen en nationaliteit of cutturele nchtergrond. 

Een dergelijk verhand bestaat er wel tussen nationnliteit en culturele 

achtergrond en nteoholgebruik: de aleoholisten en probleemdrinkers hebben 

vank de Nederlandse nntionaliteit en een Nederlandse culturele achtergrond. 

Your gedctineerden die "zwnar zitten" en/of "onberekenbnar zijn of weilicht 

agressief reageren" is de samenhang tussen alcohotgehruik en nationnliteit 

en/of culturete nehtergrond in de Volgende figuur (fig. 9.2) weergegeven. 

Figuur 	alcobolgebrUik, nationnlitcit en/of cultureic nchtergrond 
bij gedetineerden die zwanr zitten en/of onberckenbant en 
agressief ziin 

gedetineerden die 
zwaar zitten en/of 
onberekenbnar en 
agressief zijn 
(14= 125) 

alcohol isten en 
probleemdrinkers 
N=42 (33.62) 

geen nlcobolisten en 
probleemdrinkers 
N - 83 (66.4%) 

Ned. nationaliteit 
en achtergrond 
N-28 (66.72) 

nict-Neil. nat. en/of 
niet-Ned. nchtorgr. 
N=I4 (33.32) 

1 Ned. nationallteit 

L _ en acbtergrond 
---- tl ,,  32 (39.62) 

niet-Ned. nal, en/of 
niet-Ned. achtergr. 
N"51 (61.42) 
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Bij de tweede onderscheiden factor spelen -zoals al opgemerkt- twee 

variabelen een rol, nl. gebruik van harddrugs voor detentie  en ge-

bruik van harddrugs tijdens detentie.  Binnen de inrichtingen worden 

vooral de gedetineerden die tijdens  hun detentie harddrugs gebrui-

ken als probleemgedetineerden beschouwd. Het gedrag van gedetineer-

den die alleen voor  hun detentie harddrugs gebruikten wordt niet als 

probleemgevend ervaren. Ook nu hangt dat waarschijnlijk weer samen 

met het feit dat de afkick- en ontwenningsverschijnselen zich reeds 

tijdens de detentie in het HvB hebben voorgedaan. 

Beide categorieen zijn ongeveer even groot: tot de categorie ge-

bruikers-voor-detentie wordt 29% van de gedetineerden gerekend, tot 

de categorie gebruikers-tijdens-detentie 28%. Tussen beide catego-

rieen bestaat een duidelijke samenhang: van diegenen waarvan bekend 

is dat zij tijdens detentie harddrugs gebruiken, gebruikte ongeveer 

60% ook voor hun detentie. Niettemin doen zich . tussen beide catego-

rieen belangrijke verschillen voor. Het blijkt dat tussen variabe-

len zoals leeftijd en nationaliteit en/of culturele achtergrond  

enerzijds en gebruik van harddrugs tijdens detentie geen of slechts een- 

zwak verband bestaat. Dit is des te opvallender omdat tussen harddrug-

gebruik voor detentie en de genoemde variabelen wet verband bestaat. 

Kennelijk wijkt de groep gedetineerden die -voor zover bekend- voor-

afgaand aan bun detentie geen harddrugs gebruikten, mar tijdens 

hun detentie wel,wat betreft leeftijd, nationaliteit en culturele 

achtergrond af van de groep die ook at voor hun detentie harddrugs 

gebrnikte. Degenen waarvan alleen gebruik tijdens de detentie be-

kend is, iijn' over het algemeen iets onder dan de gedetineerden die 

ook al voor bun detentie drugs gebruikten. Bovendien zitten onder de 

unieuwe" gebruikers relatief veel buitenlanders. lit taatste ver-

klaart ook de verschuivingen in de samenhang tussen nationaliteit  

en culturele achtergrond  enerzijds en druggebruik voor en tijdens 

detentie anderzijds (zie par. 9.2.I.): onder de gebruikers van hard-

drugs voor detentie treft men relatief veel gedetineerden aan met 
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de Nederlandse nationnliteit en daaronder weer veel gedetineerden met 

eon niet-Nederlandse achtergrond. lilt komt tot oitdrukking in de ge-

vonden correlatiecoefficient (zie rigour 9.1). 

Door de toennme van het nantal buitenlandse gebruikers tijdens de 

detentie verdwijnt doze samenhang. De groep buitenlanders vormt 

editor snmen net de gebruikers met de Nederlandse nationnliteit meat -

een niet-Nederlandse achtergrond een andere categorie (nl. gedetineer-

den met een niet-Nederlandse nchtergrond) die deels overlant, met de 

categorie druggebroik tijdens detentie. Onk dit komt tot tilting in 

de correlntiemntrix (fignur 9.1). Men dient editor wel to beseffen 

dnt bet tin deze verschuivingen em relatief kleine grnepen gnat, so-

(let nit de verschnivingen geen karakteristieken gehaald konnen wor-

den veer de gedetineerden die tijdens hun detentie met druggehruik 

stoppen of jUist beginuen. 

Waar het het gebruik van harddrugs tijdens de detentie betreft,valt op 

dat bet percentage gehruikers per inrichting aanzienlijk varieert, 

Net gehruik is vooral geconcentreerd in de beide Veenhuizer inrich-

tingen en in Alkmaar, Net is waarschijnlijk dat dit samenhangt met 

de samensteiling van de  bevolking  en de aard  en omynng van de in-

richtingi gebruik komt vooral veer in de grotere inrichting met 

eon region van algehele gemeenschap, wan veel gedetineerden zijn 

ingesloten die veroordeeld zijn vnor Oplumwetdelicten (potentiele 

handelaren). 

Binnen de Neenhuizer inrichtiogen is eon discussie op gang gekomen 

over de vrang op welke wijze handel in en gebruik van barddrugs 

in de inrichting kan worden tegengegnan. Daarbij is onder nicer ge-

dacht ann instelling van speciale drugsvrije afdelingen. Ann nit-

veering van die ideeen kleven echter nog een anntal problemen die 

de realisering ervan,in de weg steno. Die problemen bebben vooral 

te maken met de moeilijkheid om potentilile gebroikers en handelaren 

to scheiden en met de voorwaarden wanronder een drugsvrije nfdeling 

succesvol kan functioneren (bet regiem van de afdeling). 
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9.5 Culturele aehtergrond en nationaliteit 

Een derde belangrijke categorie wordt gevormd door de gedetineerden 

die een niet-Nederlandse nationaliteit en/of niet-Nedertandse cultn -

rele achtergrond. Tot deze categorieen moet ruim de helft van alle 

gedetineerden in de inrichtingen voor langgestraf ten gerekend worden: 

33% van de gedetineerden heeft een niet-Nederlandse nationaliteit en 

24% van de gedetineerden heeft wel de Nederlandse national iteit -of 

is daar krachtens de faciliteitenwet aan gelijk gesteld- maar heeft 

een nieb-Nederlandse culturele achtergrond. 

Wat betreft het percentage buitenlanders kunnen de resultaten verge-

leken worden met een in 1977 gehouden inventarisatie. Daarbij blijkt 

dat het percentage buitenlanders in 4 jaar tijd slechm licht is toe-

genomen, maar dat de samenstelling van de categoric bnitenlanders in-

grijpend gewijzigd is. 

Het aantal Aziatische gedetineerden is gedaald van 56 tot 28, en het 

aantal gedetineerden met een Turkse nationaliteit is gestegen van 

7 tot 47. 

Zowel de buitenlandse gedetineerden als de gedetineerden met een Ne-

derlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse achtergrond zijn in 

vergelijking met de Nederlandse gedetineerden relatief vaak veroor-

deeld voor Opiumwetdclieten en weinig voor vermogensdelicren. 

De gemiddelde dour van de opgelegde straf ligt bij buitenlanders 

jets hoger dan bij de gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit. 

Het belangrijkste probleem dat zich naar het oordeel van de inrich-

tingsdirecties voordoet t.a.v, de niet-Nederlandse gedetineerden heeft 

betrekking op de voorbereiding van de gedetineerden op hun terugkeer 

in de maatschappij, Daarbij is met name gewezen op de ongelijkheid 

die er bestaat tussen gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit 

en degenen die een niet-Nederlandse nationaliteit hebben. De laatsten 

zijn -indien zij na hun detentie zullen worden uitgewezen- uitgeslo-

ten van faeiliteiren zoals strafonderbreking en (sollieitatie)verlof 

en van de mogelijkheid het laatste deel van hun detentie door te bren- 
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gen in eon open inrichting, Ken daarbij komend problecm is yank de 

ondoidelijkbeid of an detentie uitwijzing zal volgen. 

Andere prohlemen die zijn genoemd zijn de problemcn die outstann ten 

gevolge van afwijkende culturele gewonnten, van tnalbarri8res en ten 

gevolge van de gelsoleerde positie van de niet-Nederlandse gedeti-

neerden. 

9.6. Voortn,lttiYm van innantdeinotinpeojecten 

Oij annvang van her inventarisatieproject is gesteld dnt het onder-

havige project els proefproject diende to worden beschnowd. Ann de 

hand van de ervaringen die in dit project zouden worden opgednan zoo 

besloten moeten worden of het zinvOl zoo zijn soortgelijke projecten 

voor andere den de inrichtingen voor langgestraften uit to voeren (T). 

Tot slot van de rapportage over tilt project, divnen we one den ook 

of te vragen of herhaling in andere , inrichtingen zinvol zoo zijn. 

Daarbij zijn twee vragen van belangi in de eerste plants of de ver- 

znmelde informatie enige relevantie voor het heleid op bet gebied 

van het gewingeniswezen.heeft on in de tweede plants of de verznmelde 

informatie voldoende betronwbaar is. 

De eerste vraag dient o,i, bevestigend benntwoord to worden. Infor- 

m:Ale over de hevolking van penitentinire inrichtingen is onontheer-

lijk bij het nemen van beslissingen met betrekking tot die inriehtin-

gen. Gebleken is dat systematisch verznmelde informatie over inrich-

tingshevolking tot on toe veelnl ontbreekt. Projecten Ills het on-

derhavige kunnen -in ieder geval gedeeltelijk- in deze kennislacune 

voorzien, 

Daarmee wordt de vraag relevant of de thans verznmelde informatie 

voldoende betrouwbnar is, in de voorgaande hoofdstukken (zie par. 

1.4, 5.2.1, 6,1 en 7.2) zijn kanttekeningen geplaatst bij de betronw-

banrheid van de verznmelde gegevens. Voordat besloten kan worden 

soortgelijke inventarisatieprojecten in andere inrichtingen nit to voe-

ren zal het eerst nodig zijn na to gaan hoe de matelAwnlverznmeliog vet-

beterd kan worden. Ken bezinning daarop zal in de nanste toekomst plants-

vinden. 
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(I) De correlatiecoefficient (Pearsons product-moment correlatie) is eel) 
maat voor de sterkte van de samenhang tussen twee variabelen. Hoe 
groter de waarde van de coefficient, des te sterker de samenhang. De 
maximale waarde bedraagt I, de minimale 0. Het + of - token voor de 
coefficient geeft de richting aan. De verscbillende correlatiecoef-
ficienten worden in een matrix weergegeven. 

(2) Factoranalyse is een techniek waarbij door de grenzen van oorspronke-
lijke variabelen been gezocht wordt naar abstracte factoren: nieuwe 
variabelen die bestaan uit clusters van besiaande variabelen. De 
techniek die wij hebben toegepast staat bekend als VARIMAX. 
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