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1 INLEIDING 

Evenals 	ver.schillende 	andere 	landen 	in 
West-Europa wordt Nederland geconfronteerd met 
een minderheden- en vreemdelingenvraagstuk. In-
woners van vroegere gebiedsdelen, gastarbeiders 
en andere migranten zijn vanaf de zestiger ja-
ren in kleine of grote aantallen naar Nederland 
gekomen. Naar verwachting zullen de meesten van 
hen hier blijven. Een gevolg van deze migratie-
stromen is dat oak het justitiele apparaat in 
toenemende mate met grotere aantallen 
allochtonen geconfronteerd wordt. Dit geldt in 
het bijzonder voor de penitentiaire in-
richtingen, die in onevenredig grote mate 
bevolkt worden door diverse allochtone groe-
peringen. Dit stelt zowel de inrichtingen als de 
gedetineerden voor belangrijke problemen in het 
alledaagse leven in de gevangenis. 
Recent zijn daarnaar enkele onderzoeken ver-
richt. Deze studies waren vooral gericht op de 
problemen die allochtone gedetineerden in de Ne-
derlandse penitentiaire inrichtingen onder-
vinden. Daarnaast is ook aandacht gegeven aan de 
problemen die de inrichtingen zelf ervaren met 
hun gemengde populaties. Dit paper . geeft een 
samenvatting van de resultaten van deze onder-
zoeken in de paragrafen 4 t/m 7. Teneinde de 
.lezer enige achtergrondinformatie te geven 
wordt in paragraaf 2 een aantal gegevens over 
allochtonen in Nederland gepresenteerd, in pa-
ragraaf 3 gevolgd door •een kort overzicht van 
aantallen allochtonen die met het 
justitieapparaat in contact komen. Het paper 
wordt besloten met een korte discussie (para-
graaf 8). 
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Estimates 	per 	1-1-1981: 

-Mediterranean 	workers 	and 	their 	families 	296.700 
-Migrants 	from 	the 	Antillies 	and 	their 
descendants 	 38.860 

-Migrants 	from Surinam and their 	descendants 
with 	Dutch 	citizenship 	and 	Surinamese 
citizenship 	 177.600 

-Moluccans 	and their descendants 	 40.000 
-Refugees 	(arrived 	since 	1975) 	 10.000 
-Gypsies 	(foreign 	and 	Dutch) 	 3.000 

Total 	 566.160 

Other 	aliens 	 200.000 

'This 	definition 	does 	not 	coincide 	systematically 
with 	the 	nationality 	or 	country 	of 	birth 	criterium. 

Source: 	R. 	Penninx, 	Sopemi 	- 	The 	Netherlands, 	1983. 

2 ALLOCHTONEN IN NEDERLAND 

Alvorens 	in 	te 	gaan op de positie van 
allochtonen in het justitiele systeem in het al-
gemeen en die in detentie in het bijzonder, is 
het wellicht goed eerst een korte beschrijving 
te geven van de in Nederland verblijvende 
allochtonen en van het door de regering in deze 
gevoerde beleid. Onder allochtdnen worden ver-
staan: etnische minderheden en vreemdelingen. 
Onder etnische minderheden worden verstaan: 
allochtone groeperingen met een 
sociaal-economische achter,stand, woonachtig in 
Nederland. Om te voorkomen dat steeds opnieuw 
discussies ontstaan over de vraag wie daar wel 
of niet toe horen, is de regering ertoe °verge-
gaan deze groepen limitatief op te sommen. Voor 
een overzicht zie men tabel 1. 

Tabel 1: Ethnic minorities as defined by Dutch policy' 
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Onder vreemdelingen Norden verstaan: personen 
van niet-Nederlandse nationaliteit. Het zal 
duidelijk zijn dat beide begrippen elkaar ge-
deeltelijk overlappen. Zo behoren bier woonach-
tige Turken en Marokkanen rowel tot de etnische 
minderheden als tot de vreemdelingen. Niet in 
Nederland woonachtige (maar by. wet 
gedetineerde) Turken en Marokkanen behoren niet 
tot de etnische minderheden, wet tot de 
vreemdelingen. Surinamers met Nederlandse na-
tionaliteit zijn wel etnische minderheden, seen 
vreemdelingen. In Nederland woonachtige 
West-Europeanen en Amerikanen zijn geen et-
nische minderheden. wel vreemdelingen etc. 

De grootste en belangrijkste green etnische min-
derheden bestaat tilt de zg. gastarbeiders en hun 
gezinnen". Hun aantal werd per 1 januari 1981 
geschat op 296.700 en op 1 januari 1984 Op 
323.300. Gastarbeiders warden in de tijd van 
hoogconjunctuur aangetrokken on te werken in de 
Nederlandse industrie. De eersten kwamen eind 
vijftiger, begin zestiger jaren; dit waren voor-
al Italianen. Spanjaarden en Grieken. Later 
kwamen veel grotere (en cultured l sterker ver-
schillende) groepen tilt Turkije en Marokko. De 
werving van gastarbeiders word rand 1973 stopge-
zet. In tegenstelling tot het aanvankelijke idee 
van rowel de Nedherlandse regering als van de 
gastarbeiders zelf. keerden Velen niet terug 
naar hun eigen land. Zij bleven in Nederland en 
velen lieten hun gezinnen overkomen. De ver-
wachting is dat deze gezinshereniging thans 
nagenoeg voltooid is. Een tweede grate groep 
etnische minderheden bestaat uit inwoners af-
komstig uit de vroegere Nederlandse kolonie 
Suriname en de Nederlandse Antillen. Zij kwamen 
niet als gastarbeiders naar Nederland. maar on 
opvoedkundige, sociale, economische en/of poli-
tieke redenen. De meesten van hen kwamen in de 
zeventiger jaren) de onafhankelijkheid van 
Suriname (1975) was aanleiding tot de overkomst 
van verschillende "golven" van immigranten. Na 
1980 ward migratie tussen Nederland en Suriname 
moeilijker; er warden thans geen grote aantallen 
meer verwacht. De Nederlandse Antillen vormen 
(voorlopig nog) een onderdeel van het koninkrijk 
der Nederlanden. In hoeverre in de toekomst nog 
grate aantallen Antilliaanse immigranten te 

°I Deze en volgende beschrijving(en) zijn gro-
tendeels ontleend aan Penninx. Sopemi. 1983. 



verwachten zijn, is onbekend. Omdat in Neder-
land geen registratie naar ras plaatsvindt, en 
waarschijnlijk ook in de toekomst niet zal ge-
beuren (er bestaan grote weerstanden tegen), is 
het totaal aantal Surinamers en Antillianen in 
Nederland onbekend. Schattingen varieren van 
150.000 tot 200.000 personen. 
Voorts zijn er enkele kleinere groepen etnische 
minderheden, waarvan de Molukkers, afkomstig 
van een eilandengroep in Indonesie, wellicht nog 
de meeste aandacht trekken. Voortkomend uit het 
vroegere KNIL zijn zij en hun gezinnen tenge-
volge van-politieke ontwikkelingen in 1951 naar 
Nederland gekomen. Zij vormen een vrij homogene 
groep, die voor een deel politieke aspiraties 
ten aanzien van hun vroegere eilanden heeft. 
Het aantal leden van etnische minderheidsgroe-
peringen bedraagt tesamen ongeveer 500.000 a 
600.000 personen; dit is ongeveer 47. van de be-
volking in Nederland. Vergeleken met andere 
Westeuropese landen is dit niet erg hoog. 
Tenslotte zijn er enkele groepen die officieel 
niet tot de minderheden behoren al vinden sommi-
gen van hen dat ook zij onder het minderhedenbe-
leid zouden moeten vallen. Het betreft hier 
personen wit de vroegere Nederlandse kolonie 
Indonesie, meestal van gemengd 
Nederlands-Indonesische origine, en voorts 
Chinezen en Joden. Het minderhedenbeleid is op 
hen niet van toepassing, omdat zij inmiddels 
zelf een goede, soms geintegreerde plaats in de 
Nederlandse samenleving hebben verworven. De 
overige vreemdelingen, genoemd in de laatste re-
gel van tabel 1, zijn voor ongeveer de helft 
afkomstig uit West-Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Belgie. De andere helft omvat een 
groat aantal nationaliteiten uit alle delen van 
de wereld. Vreemdelingen als zodanig warden niet 
als problematisch gezien. Er is geen speciaal 
beleid voor en evenmin speciaal op hen gericht 
onderzoek. Dit is anders voor de etnische min-
derheden. 
Daarom een enkel woord over het regeringsbeleid. 
Oitgangspunt is dat de leden van de etnische 
minderheidsgroeperingen in Nederland zullen 
blijven en niet naar hun vaderland zullen terug-
keren. Het beleid is erop gericht am, met res-
pect voor de eigen culturele tradities, althans 
enige vorm van instrumentele aanpassing en inte-
gratie te bewerkstelligen. De sociale en 
economische status van de minderheidsgroepen is 
over het algemeen laag en de publieke opinie va-
rieert tussen beleefde tolerantie en 
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vijandigheid. Het beleid is dan oak gericht OP 
het inhalen van de achterstand Itoegankelijk-
held van de voorzieningen, gelijke participatie 
in voorzieningen. en op de bestrijding van dis-
criminatie. 



3 ALLOCHTONEN EN JUSTITIE 

Het Nederlandse justitiele systeem "wordt de 
laatste jaren geconfronteerd met stijgende aan-
tallen allochtonen.°I. Voor deze groei zijn een 
aantal -geheel verschillende- oorzaken aan te 
wijzen. 
Allereerst is daar het gegeven dat het algemene 
criminaliteitsniveau in Nederland -evenals in 
verschillende andere Westerse landen- de 
laatste 10 jaar sterk is gestegen° 2 . Het aantal 
aangiften bij de politie verdrievoudigde en het 
aantal zaken aangebracht bij de rechtbanken ver-
dubbelde. Deze trend was tot voor kort nog 
sterker voor de grote steden". Het is dan oak 
weinig verwonderlijk dat ook -absoluut gezien-
meer allochtonen in het justitiele systeem be-
landden. 
Ten tweede is het aandeel van de allochtonen in 
de totale bevolking gestegen, hetgeen eveneens 
leidt tot grate aantallen allochtonen in het 
strifrechtelijke systeem. Daar komt nog bij dat 
allochtonen relatief sterk vertegenwoordigd 
zijn in de grate steden, waar het 
criminaliteitsniveau hoger is. De specifieke 
leeftijdsopbouw (verschillende immigranteng-
roepen hebben momenteel een relatief hoog 
percentage jongeren) zal eveneens van invloed . 
zijn, evenals de sociaal-economische achter-
standsituatie en de tweede generatie 
problematiek. 
Hoe dit alles ook zij, felt is dat rand 1970 nog 
in 8 a 10% van alle zaken bij de rechtbanken de 
verdachten allochtoon waren, terwijl dit per- 

°I In deze paragraaf wordt het woord allochtonen 
gebruikt am aan te geven dat het om etnische 
minderheden en vreemdelingen gaat. De et-
nische minderheden als zodanig zijn in de 
statistieken niet terug te vinden. 

02 Zie Justice and Prisons, 1983. 
03  Zie WODC, Slachtofferenquetes, 1974-1979. 
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centage is opgelopen tot 19 in 1980 (men ale 
hierroor figuur 1). 
Nadert het percentage allochtonen in zaken bij 
de rechtbanken dus de 20, het percentage 
allochtonen in de penitentiaire inrichtingen is 
aanzienlijk hoger. 
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Ontwikkeling van het aantal misdrijrzaken (veroordelingen en sepots) bij Nederlanders 
en buitenlanders van 1970 Um 1980 (1970.100) (Bron: CBS, Maandstatistiek Politie, 
Justltie en Brandweer, 82/10). 
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• In 1980 bestond deze groep voor 21% uit Duitsers, 15% uit Turken, 14% uit Marokkanen. 

•• In 1980 bestond deze groep voor 53% uit Surinamers. 

Bron: Leden van etnische minderheden in detentie 
drs. G. van Immerzeel; drs. A.C. Berghuis 
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Dit is zowel to wijten aan de straftoemeting als 
aan het criminaliteitspatroon. 
Met betrekking tot de straftoemeting zijn in 
onderzoeken in de zeventiger jaren ten aantal 
verschillen geconstateerd tussen vreemdelingen 
en Nederlanders 04 . In het algemeen Norden 
vreemdelingen zwaarder gestraft dan 
Nederlanders. Dear staat tegenover dat lichtere 
misdrijven van vreemdelingen eerder geseponeerd 
warden. Dit geldt vooral indien de vreemdeling 
geen geldige verblijfstitel bezit( hij/zii 
wordt in dat geval het land uitgezet. 
De zwaardere bestraffing van vreemdelingen 
heeft twee oorzaken. In de eerste plaats worden 
vreemdelingen vaker in roorlopige hechtenis ge-
nomen in verband met ten eventueel vluchtgevaar. 
Bij lichtere misdrijven kan dit tot lets hogere 
straffen leiden. In de tweede plaats betreffen 
de misdrijven van vreemdelingen vaker over-
tredingen van de opiumwet en vuurwapenwet of het 
gaat on geweldsmisdrijven. Daardoor is het aan-
tal lange gevangenisstraffen onder hen relatief 
grater. 

Vooral met betrekking tot de opiumwet zijn de 
allochtonen "nogal goed vertegenwoordigd". 
Daarbij ken aard en soort nog wel eons ver-
schillen. Zo bestaat de indruk dat er onder de 
Turkse veroordeelden relatief veel handelaren 
in harddrugs zijn en onder de Marokkaanse ver-
oordeelden relatief veel handelaren in 
softdrugs. Surinamers zijn vaak kleine 
dealers/gebruikers. Under de tweede generatie 
Molukkers komt druggebruik en daarmee gepaard 
gaande criminaliteit voor. Geweldsmisdrijven 
komen onder Turks° verdachten en in mindere mate 
ander Marokkaanse verdachten relatief vaker 
voor. Ten dole zal dit te maken hebben met poli-
tieke kwesties en culturele verschillen 
(erezaken). 
Misdrijven terzake van de wegenverkeerswet ko-
men daarentegen onder de verschillende groepen 
allochtonen relatief minder voor dan onder 
autochtonen. 

04  Zie Van der Werff en Van der Zee-Nefkens over 
de straftoemeting en Berghuis en Tigges over 
de voorlopige hechtenis. 



4 ALLOCHTONEN IN . DETENTIE 

Als gevolg van zowel grotere aantallen veroor-
deelden als langere straffen is het aantal 
gedetineerden met een niet-Nederlandse achter-
grond in de penitentiaire inrichtingen aan de 
hoge kant. Volgens een telling in 1981 01  had 
ruim 20% van de gedetineerden niet de Neder-
landse nationaliteit. Daarnaast wordt geschat 
dat het aantal geeletineerden met een Nederlandse 
nationaliteit, maar met een andere culturele 
achtergrond nog eens 20% van de gedetineerde be-
volking beslaat. Van de buitenlanders kwam 
ongeveer een kwart uit Westeuropese landen, de 
Verenigde Staten en Canada en Australie. De oye-
rigen komen uit ongeveer alle delen van de 
wereld. In totaal werden omstreeks 60 ver-
schillende nationaliteiten geregistreerd. De 
verdeling over de penitentiaire inrichtingen is 
intussen niet gelijkmatig. Hoge concentraties 
van allochtonen vindt men vooral in de in-
richtingen v.00r langgestraften en in de Huizen 
van Bewaring in het westen van het land, maar ook 
in enkele steden in het zuiden. De conoentraties 
in de Huizen van Bewaring lopen parallel aan de 
regio's waarin veel allochtonen gevestigd zijn. 
Uit onderzoek in de inrichtingen voor langge-
straften blijkt dat in deze inrichtingen meer 
dan de helft van de bevolking behoort tot de 
groep vreemdelingen of etnische minderheden 
(tabel 2a). 

°I 'Taak en Toekomst van het Nederlandse ge-
vangeniswezen', pag. 13 en pag. 68/69. 
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Tabel 2a:  Samenstelling naar nationaliteit en culturele 
achtergrond in gevangenissen voor langgestraften (Rook. 
1982) 

riationaliteit en culturele achtergrond abs. 

- Nederlanders 
- Nederlanders met een niet-
Nederlandse culturele achtergrond 

- buitenlanders 

195 	43,3 
107 	23.8 

148 	32.9 

totaal 450 	100% 

Wit een onderzoek in het Huis van Bewaring te 
Rotterdam komt hetzelfde beeld naar voren. In 
dat onderzoek werd tweemaal -met een tussentijd 
van een half jaar- gekeken near onder andere de 
samenstelling van de bevolking. Beide keren 
bleek dat meer dan de helft van de gedetineerden 
tot de vreemdelingen of de groep van etnische 
minderheden behoort (tabel 26). 92  

Tabel 26:  Samenstelling near nationaliteit en culturele 
achtergrond in het HvB Rotterdam (Grapendaal, Van der 
Linden en Rook. 1984) 

nationaliteit en 	 Peiling I 	peiling II 
culturele achtergrond 

-buitenlanders 	 59 
-Nederlanders met eon niet- 
Europese achtergrond 	 47 

-overige Nederlanders 	100 

28,6 	65 

	

22.8 	56 

	

48,5 	92 

30,5 

26,3 
43,2 

totaal 206 100 	213 	100 

Gegeven deze aantallen. zal het weinig verbazing 
wekken dat rowel de allochtonen zelf ale het 
personeel van de inrichtingen nogal eons gecon-
fronteerd warden met bijzondere problemen. 
Op verzoek van de United Nations Social Defence 
Research Institute (UNSDRI) word in 1976 eon 

02  In beide onderzoeken wordt overigens gecon-
stateerd dat de omvang van de categoric bui-
tenlanders redelijk stabiel is, maar dat de 
samenstelling van de bevolking naar natio-
naliteit aan schommelingen onderhevig is. 



eerste onderzoek naar deze problematiek ver-
richt." Noewel ook toen al sprake was van de 
aanwezigheid van Surinamers, Antillianen en 
Molukkers, betrof dit onderzoek -op verzoek van 
UNSDRI- alleen vreemdelingen. 
Uit de resultaten bleek dat vooral de taalPro-
blemen als zeer belangrijk werden ervaren. In de 
eerste plaats heeft het felt dat men elkaar niet 
kan verstaan allerlei complicaties. In de twee-
de plaats zijn de taalproblemen oorzaak van mis-
verstanden, wantrouwen en (daardoor) agressie. 
Zo voelden by. veel buitenlanders zich 
gediscrimineerd. Volgens het personeel werd dit 
gevoel echter veroorzaakt door de genoemde taal-
problemen en de daaruit voortkomende 
misverstanden. En inderdaad bleken degenen die 
de taal beter verstonden (en langer in Nederland 
waren) minder te klagen over discriminatie. 
Voorts dreigden vooral buitenlanders die geen of 
weinig land- (of taal)genoten in de inrichting 
hebben, in een isolement te geraken. Ook werd 
het gebrek aan contacten met de buitenwereld 
(familie, vrienden, maar ook officiele instan-
ties als reclassering) als problematisch 
geschetst. En tenslotte werd geklaagd over het 
voedsel. 

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig nam de 
aandacht voor de etnische minderheden toe, ook 
bij het gevangeniswezen. Onderkende men voor-
dien vooral het probleem van de buitenlanders, 
nu werd ingezien dat het ook om etnische min-
derheden ging en dus om gedetineerden die veelal 
in Nederland woonachtig waren en dat voor een 
groot deel na hun detentie ook zouden blijven. 
Begin tachtiger jaren werden daarom twee nieuwe 
studies ondernomen. Een eerste project richtte 
zich op de grootste groepen etnische minderheden 
in detentie, te weten de Turken, Marokkanen en 
Surinamers. Dit onderzoek was een rechtstreeks 
gevolg van het door de regering in gang gezette 
minderhedenbeleid. In zes penitentiaire in-
richtingen werden 36 Turken, 21 Marokkanen en 48 
Surinamers diepgaand geinterviewd. De inter-
views werden afgenomen door Nederlanders die de 
betreffende taal 'vloeiend spraken en 
verstonden. Daarnaast werden 121 personeelsle-
den wit dezelfde inrichtingen en werkzaam in 
verschillende functies . en disciplines 
ondervraagdo 4 . 

03  Mesman Schultz en Methorst, 1976. 
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Een tweede project betrof een (kleinere) green 
Molukkers. Dit onderzoek werd uitgevoerd op ini-
tiatief van het Inspraakorgaan Welzijn 
Molukkets. een van de belangrijkste Molukse or-
ganisaties in Nederland. Het inspraakorgaan 
untying signalen dat het de Molukkers in 
detentie niet goed zoo gaan. Met name zouden zij 
onvoldoende gelegenheid hebben bun eigen cul-
tour en identiteit to beleven (een 
internationaal erkend recht). Een werkgroep, 
bestaande uit Molukse vertegenwoordigers en 
onderzoekers van het Ministerie van Justitie, 
werd daarom opgedragen een (beperkt) vooronder-
zoek in to stellen. Daartoe werden 17 Molukse 
gedetineerden zeer uitgebreid ondervraagd door 
Molukse studenten/interviewers 05 . In de 
volgende paragrafen presenteren we enige uit-
komsten van doze projecten. 

O Zie in de literatuurlijst onder Van Immerzeel 
en Derghuis. en Van Immerzeel. 

Os Detentie  en identiteitsbeleving van Molukse 
gedetineerden. 1985. Den Haag. Ministerie 
van Justitie. 



TURKEN EN NAROKKANEN IN DETENTIE 

Omdat de ervaringen van Turken en Marokkanen in 
detentie een aantal gemeenschappelijke ken-
merken vertonen, zullen deze beide groepen hier 
samen besproken warden. 
In totaal werden 36 Turken en 21 Marokkanen in 
het onderzoek betrokken. Van deze 57 onder-
zochten waren er 44 woonachtig in Nederland, en 
dus behorend tot de etnische minderheden; 4 van 
hen verbleven illegaal in Nederland. De overigen 
(13) waren als "toerist", als "zakenmann of jets 
dergelijks in Nederland. De reeds in Nederland 
woonachtigen verbleven hier meestal al 5 jaar of 
langer. De leeftijd lag voor Nederlandse be-
grippen betrekkelijk hoog; het merendeel had 
familie in Nederland. De belangrijkste pro-. 
blemen van Turken en Marokkanen in detentie 
warden hieronder kart besproken°I. 

a) Problemen rond de verbliifstitel en uit- 
zetting 
Een van de belangrijkste problemen voor 
Turken en Marokkanen is de vraag of zij na de 
detentie in Nederland mogen blijven, danwel 
uitgezet zullen worden. Niet in Nederland 
woonachtigen warden na ommekomst van de 
detentie altijd uitgezet. Bij in Nederland 
woonachtigen wordt in elk individueel geval 
een aparte beslissing genomen. Deze be-
slissing volgt een tamelijk gecompliceerd 
systeem van regels, waarbij de zwaarte van 
het misdrijf enerzijds, en de lengte van 
verblijf in Nederland en de banden met de 
Nederlandse samenleving anderzijds een rol 
spelen. 

°I Deze 	problemen 	werden 	zowel 	door 	de 
gedetineerden als door leiding en personeel 
van de inrichtingen genoemd, zij het dat de 
accentenwel eens verschilden. 

15 
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Uit de antwoorden van de gedetineerden 
blijkt een grote mate van onzekerheid over 
mat or na de detentie zal gebeuren (zie ta-
bel 3). 

label 3:  Problemen 	van 	Turkse 	en 	Marokkaanse 
gedetineerden in penitentiaire instituten 
(Van Immerzeel and Berghuis. 1983) 

legale status 	 abs. % 

- niet (legaal) ingezetenen 
- ingezetenen: zijn onzeker (of zullen 
warden uitgezet) 

- ingezetenen: denken dat zijn kunnen 
blijven 

16 	30 

21 	39 

17 	31 

54 100 

Ten dele is dit overbodig. Van tenminste 15 
geinterviewden die zeiden niet to weten in 
hoeverre zij in Nederland konden blijven, 
was onmiddellijk duidelijk wat de afloop zou 
run. Zes van hen waren als toerist in Ne-
derland en zouden zeker worden uitgezet en 
negen van hen konden vanwege de aard van hun 
vergunning helemaal niet uitgezet warden. 
Het ontbreekt dan kennelijk aan voldoende 
informatie/voorlichting. Dit heeft een 
tweetal redenen. Ten eerste is in de in-
richting de juridische status van de 
gedetineerden vaak onbekend. omdat de 
vreemdelingenpolitie de papieren in beslag 
genomen heeft. Ten tweed° ontbreekt het de 
inrichtingsfunctionarissen vaak aan kennis 
van het (erg gecompliceerde) 
vreemdelingenrecht. 
Veer eon andere groep geldt evenwel flat in-
derdaad niet op voorhand duidelijk is of tot 
verblijfsbeeindiging zal warden overgegaan 
of niet. Het duurt in een aantal gevallen 
erg lang totdat daarover een beslissing is 
genamen. 
De onzekerheid over de toekomst kan tot be-
langrijke spanningen aanleiding geven. 2o-
wel roar de gedetineerden zelf als voor de 
inrichtingsfunctionarissen is het on-
duidelijk op welke toekomst men rich moet 
richten. Heeft het by. zin doze 
gedetineerden eon cursus Nederlands te 
laten volgen? Dienen er maatregelen genomen 



te worden in verband met de terugkeer van 
het gezin? Dit soort vragen zijn niet te 
beantwoorden totdat de beslissing bekend 
is. Bovendien komen deze gedetineerden voor 
een aantal faciliteiten in de sfeer van 
strafonderbreking, verlof en (half)open in-
richtingen niet of in mindere mate in 
aanmerking totdat vaststaat dat zij in Ne-
derland kunnen blijven. En bovenop dit 
alles komt dan nog de angst van een aantal 
gedetineerden voor wat hen te wachten staat 
indien zij als ex-gedetineerde in hun vader-
land terugkeren. 
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b) Problem:11 rend de teat 
Evenals in het eerder vermelde onderzoek van 
!legman Schultz en Methorst blijkt ook uit 
dit onderzoek can belanarijk communicatie-
Probleem. Men zie hiertoe tabel 4. 

label 4:  Problemen van Turken en Marokkanen in 
penitentiaire inrichtingen (Van Immerzeel en 
Eierghuis. 1983) 

Taal: beheersing van de Nederlandse taal 	abs. 

helemaal niet 	 9 	16 
slecht 	 15 	26 
can beetje 	 15 	26 
behoorlijk 	 18 	32 

57 	100 

Ongeveer eenderde van daze gedetineerden 
kan enigszins behoorlijk met het Nederlands 
overweg. Opvallend is dat onder degenen met 
een geringe taalvaardigheid rich oak een 
aantal bevindt dat al lancer in Nederland 
meant. Zoals oak al door Mesman Schultz en 
Methorst geconstateerd werd. kan de slechte 
taalbeheersing eon bran van misverstanden 
en wantrouwen run. Daarnaast zijn or oak 
hele praktische problemen: men kent de in-
richtingsregels niet of slecht, weet niet 
dat or bepaalde faciliteiten of evenementen 
zijn of ken daar geen gebruik van maken (by. 
gespreksgroepen). 

c) Contacten  
Degenen die niet in Nederland woonachtig 
run. 	hebben begrijpelijkerwijze weinig 
contacten 	met 	personen 	buiten 	de 
inrichting. Voor degenen .die hun gezin in • 
Nederland hebben, geldt dat zij erg veel 
contact net hen onderhouden. per telefoon 
(zo mogelijk). per brief en door bezoek. 
Maatschappelijk workers en directie warden 
nogal eens aangesproken over de moge-
lijkheid van extra bezoek. 
Deze contactbehoefte hangt waarschijnlijk 
semen met de centrale pleats die de man in 
het Turkse en het Marokkaanse gezin inneemt. 
Sterker nog dan bij anderen heeft zijn afwe-
zigheid een ontwrichtende invloed op het ge- 



zin, zeker als er niemand anders (broer, 
zoon) is die zijn rol zolang kan overnemen. 
Uit datgene dat over de taalproblemen ver-
meld is, zal het duidelijk zijn dat ook aan 
de contacten binnen de inrichting het nodige 
kan schorten. Dit geldt zowel voor con-
tacten met medegedetineerden als met in-
richtingsfunctionarissen. In ons onderzoek 
waren het vooral de Marokkanen bij wie nogal 
eens eenzaamheid en isolement geconstateerd .  
werd. 

d) 
Bijna 	alle 	gedetineerde 	Turken 	en 
Marokkanen zijn Moslim. In het algemeen kan 
gezegd worden dat een volledige godsdienst-
beoefening van de Islam moeilijk ver-
enigbaar is met het normale leven in men 
Nederlandse penitentiaire inrichting. Het 
vasten tijdens de Ramadan, het gebed 5x per 
dag met de daarbij behorende riten en de 
speciale eisen met betrekking tot het voed-
sel zijn evenzovele voorbeelden van 
voorschriften die aanzienlijke problemen 
kunnen opleveren. Aangezien in de 
islamitische 	Nereid 	verschillende 
stromingen, rechtsscholen en secten 
bestaan, is de mate waarin de gelovige ver-
plicht is ook in detentie de geboden te 
onderhouden variabel. Dit maakt dat de pro-
blemen niet voor alien even knellend zijn. 
De inrichtingen doen voorts in een aantal 
gevallen wel hun best om aan de eisen 
(enigszins) tegemoet te komen. Niettemin 
vinden de meeste geinterviewden dat het hen 
niet voldoende mogelijk is hun godsdienst te 
beoefenen (zie tabel 5). 

label 5: Problemen van Turken en Marokkanen in penitentiaire 
inrichtingen (Van Immerzeel en Berghuis, 1983). 

Mogelijk volgens geloofsovertuiging te leven? 
(allen Moslims) 	 abs. 	% 

ja. 	 9 	18 
nee 	 41 	82 

50 	100 

e) Cultuur 
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Er is reeds het nodige gezegd over de taal en 
de religie, ongetwijfeld belangrijke cul-
tuurelementen. MiCstens to belangrijk is 
ook'de levensstijl. Doze is niet alleen van 
belang vanwege de invloed die ervan kan uit-
gee)), near ook omdat verschillen in 
levensstijI in sommige opzichten on-
zichtbaar zijn. Als men elkaar niet kan 
verstaan is dat lastig, maar in ieder geval 
duidelijk. Indien echter twee mensen de-
zelfde gebeurtenis volstrekt anders 
interpreteren, kunnen hieruit aanzienlijke 
misverstanden, en dus irritaties en 
spanningen ontstaan. Uit de antwoorden van 
zowel bewaarders aim gedetineerden blijkt 
een dergelijk verschil in levensstijl. Zo 
hebben Turken en vooral Marokkanen veelal de 
gewoonte on zich in afhankelijkheidsrela-
ties (en die zijn er in detentie zeker) op 
het Dog volgzaam te gedragen. Binnen die 
vorgzaamheid probeert men evenwel toch 
dingen te "regelen" en/of een "patroon" (be-
schemer) te zoeken. Zo wordt door hen nogal 
eens geprobeerd iets buiten de regels te 
verkrijgen. Voor hen zijn regels nl. ender-
handelbaar. Voor de bewaarders zijn regels 
echter repels; het voortdurend proberen on 
om de regels been te komen noemen zij 
"zeuren". Een ander probleem is de hulpver-
lening door by. de reclassering en het 
maatschappelijk werk in de inrichtingen. 
Deze is, sinds het eerder vermelde onderzoek 
van Mesman Schultz en Methorst, juist voor 
allochtonen aanzienlijk uitgebreid. Pro-
bleem is evenwel dat Turken en Marokkanen 
die hulpverlening nogal eens wantrouwen. 
Ten eerste omdat deze niet van familie maar 
van officiele instanties komt en ten tweede 
omdat deze dan ook nag door justitie betaald 
wordt. Voorts heeft men vaak moeite met het 
verschijnsel van de vrouwelijke hulpver-
lener. 

In deze paragraaf zijn Turken en Marokkanen 
tezamen behandeld omdat em in de problema-
tiek nogal wat overeenkomsten zijn. Niette-
min moet bedacht worden dat em, naast 
overeenkomsten, oak aanzienlijke ver-
schillen kunnen zijn. Dit geldt niet alleen 
tussen de Turken en de Marokkanen, maar oak 
binnen den groepen. Politieke verschillen 
kunnen uitermate belangrijk run. Daarnaast 
zijn em nog verschillen naar pleats van her- 



komst: deel van het land, stad, platteland. 
Waar gebleken is dat sommige inrichtings-
functionarissen moeite hebben Turken en 
Marokkanen van elkaar te onderscheiden, 
zullen deze nadere verschillen de meesten 
wel geheel ontgaan. De verhoudingen binnen 
de inrichtingen worden hierdoor bepaald 
niet gemakkelijker en het personeel zal niet 
altijd adequaat (kunnen) reageren. 
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6 SURINAMERS IN DETENTIE 

Surinamers in Nederland .hebben bijna alien de 
Nederlandse nationaliteit, zeker indien zij 
voor 1980 naar Nederland zijn gekomen. Degenen 
die na 1980 naar Nederland kwamen, hebben veelal 
de Surinaamse nationaliteit. Dit betreft thans 
nog erg kleine aantallen. Gevolg is dat de 
meeste Surinamers in de penitentiaire in-
richtingen eveneens de Nederlandse 
nationaliteit hebben. Problemen rond uit-
zetting e.d. komen daarom weinig voor. 
De 	door 	ons 	onderzochte 	Surinaamse 
gedetineerden verbleven over het algemeen al 
vrij lang in Nederland, het overgrote deel Ian-
ger dan 5 jaar. De meesten hebben familie in Ne-
derland. De leeftijdsverdeling is naar 
Nederlandse maatstaven "gewoon"; er zijn veel 
werklozen onder hen. Onder de delicten komen 
nogal wat Opiumdelicten voor (veelal bezit), de 
straffen zijn aan de lange kant. 

Onder Surinamers komen verschillende et-
nische groeperingen voor". De belang-
rijkste groepen zijn de Creolen en de 
Hindoestanen. Daarnaast zijn er nog enkele 
kleine groeperingen, o.a. Chinezen en 
Javanen. De Creolen zijn afstammelingen van 
de slaven die vanaf het midden van de 17e 
eeuw in Afrika geronseld werden en -al dan 

.niet via eep ander land- naar Suriname ge-
bracht werden. De Hindoestanen zijn 
afstammelingen van contractarbeiders die 
rond 1900 in Brits-Indie werden geworven. De 
Creolen en Hindoestanen maken ieder zo'n 40% 
van de Surinaamse bevolking in Nederland 
uit. De meeste Creolen zijn Christelijk; de 
Hindoestanen zijn veelal Hindoe of 
Islamiet. Omdat de Creolen reeds een langere 
periode in Suriname verbleven is hun invloed 

el Zie Reubsaet e.a., pagina 28 en pagina 36 
e.v. 
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op de Surinaamse cultuur grater dan die van 
de Nindoestanen. 

In ons onderzoek is het aantal Creolen (26) gra-
ter dan het aantal Hindoestanen (15). Van de 
overige respondenten (6) is niet duidelijk tot 
welke grata re behoren. 

Omdat de meeste Surinamers een Nederlandse of 
Nederlands georienteerde (in Suriname) op-
biding hebben, doen zich, in verhouding tot an-
dere groepen, minder taal- en begripsproblemen 
roar. Wel zijn or echter problemen met be-
trekking tot cultuur en levensstijl. Voor de 
Hindoestanen geldt dat zij (evenals de Turken en 
Marokkanen) vinden dat Cr te weinig moge-
lijkheden zijn hun godsdienst to beleven. Vaorts 
voelen Hindoestanen rich vaak eenzaam. 
Creolen hebben andere problemen. De verhouding 
tot de bewaarders is tamelijk slecht. Surinaamse 
gedetineerden (vooral Creolen) oordelen ongun-
stig over bewaarders. Er zijn nogal wat klachten 
over -al dan niet vermeende- discriminatie van 
de rude van de bewaarders. Voorts blijkt dat 
veel Surinamers (vooral Creolen) moeite hebben 
met de inrichtingsregels: men ervaart doze als 
benauwend. fiewaarders zeggen OP hun beurt dat 
de Surinamers vaak lui, laid en agressief run. 
Voorts zijn bewaarders bang voar groepsvorming, 
omdat Surinamers volgens hen joist in de roe:, 
moeilijk to hanteren zijn. De Creolen vindt men 
lastiger dan de Hindoestanen. Evenals bij an-
der° etnische groeperingen vinden de bewaarders 
het niet prettig indien men onderling de eigen 
taal spreekt. De indruk bestaat evenwel dat 
daarbij van de Surinamers een grotere dreiging 
op de bewaarders uitgaat. Dit kan te maken 
hebben met het felt dat de bewaarders vinden dat 
Surinamers web fonder elkaar) Nederlands kunnen 
spreken en/of met de algemene indruk die 
Surinamers maken. Oak in andere onderzoeken is 
gebleken .dat de relatie tussen bewaarders en 
Surinaamse gedetineerden zowel door de 
bewaarders° 2 , aim door de Surinaamse 
gedetineerden" als problematisch wordt gezien. 
Het is in ieder geval wel duidelijk dat hier twee 
cuitureA botsen: de bewaarders hechten aan de 
door formele regels beheerste inrichtingscul-
tuur, terwij1 in de Surinaamse cultuur (evenals 
in sommige andere culturen in Midden- en 

02  B. van der Linden, 1979. 
03  Grapendaal, Van der Linden en Rook, 1984. 



Zuid-Amerika) regels veel meer gerelativeerd 
worden en niet zo strikt toegepast als ge-
bruikelijk in Nederland. 
Een tweede groep van problemen voor vooral de 
Creolen is de zorg voor het eigen lichaam. 
Surinamers zijn zuinig op hun lichaam", zij 
sporten graag en zijn gesteld op goed sanitair. 
De klachten betreffen dan ook de staat van het 
sanitair, te weinig kunnen douchen, te weinig 
schoon ondergoed. Het bezoek -aan de medische 
dienst is frequent; het betreft vaak huid-, rug-
en spierklachten. Ook hier botsen de culturen: 
inrichtingsfunctionarissen noemen de klachten 
van de Surinamers nogal eens overdreven en de 
mensen zelf kleinzielig. 
De andere cultuur speelt tenslotte ook een rol 
in de omgang met andere gedetineerden. 
Surinamers trekken (evenals andere groepen) 
graag op met leden van de eigen etnische groep. 
Deze behoefte wordt begrensd door de angst voor 
discriminatie. Hoewel men graag met andere 
Surinamers optrekt, wil men toch niet teveel 
Surinamers op een afdeling omdat men dan discri-
minatie vreest. (De bewaarders willen dit 
evenmin omdat men groepsvorming vreest.) 
Surinamers zeggen in het algemeen goed met 
Nederlanders op te kunnen schieten. Minder goed 
evenwel met Marokkanen en Turken°s. Er wordt 
wel verondersteld dat de verhouding tot de 
Turkse gedetineerden (tendele) door de drugs-
handel wordt bepaald: de Turken zouden de 
grotere, de Surinamers de kleinere dealers zijn. 
Volgens het personeel tenslotte is de verhouding 
tussen Surinamers en woonwagenbewoners erg 
slecht. 

" Daarom komt by. bij druggebruik ook weinig 
injecteren voor.. 
Deze klacht is wederziids. 
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7 MOLUKKERS IN DETENTIE 

Zoals in paragraaf 1 vermeld werd, zijn de 
Molukkers in de jaren vijftig naar Nederland ge-
komen. Degenen van hen die thans in de 
penitentiaire inrichtingen verblijven, behoren 
nagenoeg alien -en zeker in veel meer gevallen 
dan bij de andere etnische groeperingen- tot de 
tweede generatie. De meesten van hen zijn jonger 
dan 30 jaar en zullen in Neddrland geboren zijn. 
Onder de geinterviewde gedetineerden bevinden 
zich een aantal die in verband met politiek 
geinspireerde gewelddadige icties veroordeeld 
zijn. De anderen zijn veelal OP grond van de 
Opiumwet veroordeeld en hadden in ieder geval 
alien een drugprobleem . Onder de Molukse 
gedetineerden zijn erg veel werklozen. Echte 
taalproblemen zijn er •niet. Allen spreken Ne-
derlands, hoewel de meesten onder elkaar bij 
.voorkeur Maleis spreken; lezen doet mien meestal 
in het Nederlands. Uitzettingsproblemen zijn er 
niet; voorzover zij de Nederlandse nationali-
teit niet hebben, hebben zij er op grand van een 
speciale wet recht op in Nederland te wonen en 
als Nederlanders behandeld te worden. Evenals 
bij de Surinamers liggen de problemen van de 
Molukse gedetineerden -voor zover deze er zijn-
vooral op het vlak van cultuur en levensstijl. 
Opvallend •is dat ook de Molukkers zich nog al 
eens gediscrimineerd voelen. In dit geval 
richten de klachten zich echter niet in de 
eerste plaats op het personeel, maar op de 
gedetineerden, en wel speciaal . op de Nederlandse 
gedetineerden. Dit is waarschijnlijk een uit-
vloeisel van de gewelddadige acties in de jaren 
zdventig. Terwijl overheid en overheidsfunctio-
narissen zich na die acties -intussen met enig 
schuldgevoel belast- inspanden de Molukkers zo 
mogelijk tegemoet te komen, bleef onder de be-
volking nog lange tijd wantrouwen en angst 
heersen. Sommige Molukse gedetineerden hebben 
dap ook het gevoel door hun Nederlandse lotge-
noten bezien te warden als "mensen die met 
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geweren rondlopen". In deze liJn past oak de be-
vinding dat de ondervraagde Molukse 
gedetineerden beter met leden van andere et-
nische groepen kunnen opschieten dan met 
Nederlanders. 
Een tweede opvallende bevinding is de grate be-
trokkenheid van de Molukse gedetineerden op bun 
eigen etnische groepering. One betrokkenheid 
komt op verschillende manieren tot uitdrukking. 
Molukkers trekken binnen de penitentiaire in-
richting veel met elkaar op. Zij hechten erg 
veel waarde aan contacten met familie en 
vrienden. Voorts hebben zij een sterke voorkeur 
voor een Molukse geestelijk verzorger en voor 
Molukse maatschappelijk werkers. Zo mogelijk 
laten zijn Molukse dansgroepen komen en voorzien 
zij rich van Molukse literatuur: 
Het onderzoek roept een beeld op van een sterk 
naar binnen gerichte groepi naar buiten enigs-
zins afgeschermd. Echt problematisch lijkt de 
situatie evenwel niet. 



8 DISCUSSIE 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de si-
tuatie van Turken en Marokkanen nogal verschilt 
van die van Surinamers en Molukkers. Het lijkt 
niet te gewaagd te veronderstellen dat dit ver-
schil samenhangt met de afstand tot de Neder-
landse cultuur. Surinamers en Molukkers delen 
wellicht niet geheel de Nederlandse cultuur, zij 
zijn er in ieder geval bekend mee; voorts 
spreken zij de taal voldoende om te kunnen 
communiceren. Het belangrijkste punt is het 
verschil in levensstijl, in doen en laten, in de 
wijze van reageren. Zoals we gezien hebben, le-
vert dit eigenlijk alleen echte problemen bij de 
Creolen (zowel voor henzelf als voor de in-
richtingen). Voor de Turken en de Marokkanen is 
de situatie veel moeilijker. Een onzekere toe-
komst, .een groot gebrek aan taalvaardigheid en 
een fundamenteel andere cultuur kunnen de situa-
tie uiterst problematisch maken. En zij hebben 
dan nog het voordeel dat er meestal wel een of 
enkele landgenoten in dezelfde inrichting ver-
blijven. Het laat zich denken dat de situatie 
voor diegenen die van ver komen en als eenling 
(van een bepaalde nationaliteit) in een in-
richting verblijven, nog veel moeilijker is. De 
gedachte dat het nergens zo goed toeven is aim in 
een Nederlandse gevangenis, kan intussen naar 
het rijk •der fabelen verwezen worden. Een aan-
tal Turkse en Marokkaanse gedetineerden 
antwoordde desgevraagd dat zij liever in eigen 
land de detentie zouden doorbrengen dan in Ne-
derland. Hierbij speelde niet alleen de 
woonplaats van de familie (in verband met 
bezoek) maar ook de meer informele sfeer en de 
(gepercipieerde) grotere vrijheid binnen de in-
richting een rol. 

Het laat zich indenken dat de multiculturele en 
multinationale populatie van de penitentiaire 
inrichtingen het beleid voor de nodige problemen 
stelt. Sinds een aantal jaren wordt daaraan dan 
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oak aandacht gegeven. Probleem daarbij is dat. 
hoewel men inziet dat allochtonen het moeilijk 
hebben. de extra aan hen bestede aandacht 
grenzen kent in de tolerantie van de Nederlandse 
gedetineerden. Vooral indien plotseling geld 
beschikbaar komt veer extra activiteiten ten be-
boon van etnische minderheden. wordt -zo is 
gebleken- de klacht gehoord dat "die buitenlan-
ders voorgetrokken warden'', eon klacht die 
overigens oak buiten de penitentiaire in-
richtingen te beluisteren valt. 

Eon aantal van de geconstateerde problemen laten 
wij nog even kort de revue passeren. Voor de-
genen die niet de Nederlandse nationaliteit 
hebben is de uitzettingsproblematiek van groat 
belang. Onzekerheid over de vraag of men in Ne-
derland kan blijven, roept wee! spanningen OP. 
Oak zijn doze gedetineerden, zolang niet 
duidelijk is dat zij in Nederland kunnen 
blijven, tijdens de detentie uitgesloten van eon 
aantal faciliteiten (by. plaatsing in eon 
(half)open inrichting. verlof). Gebleken is dot 
er in een aantal gevallen meer onzekerheid 
heerst dan nodig is; am dit euvel te voorkomen 
wordt khans in samenwerking tussen de directies 
Gevangeniswezen en Vreemdelingenzaken gewerkt 
aan eon voorlichtingsprogramma. 
Het eten is in elke penitentiaire inrichting een 
probleem, oak voor autochtonen. De problemen 
voor allochtonen spelen op twee niveaus: religie 
en smaak. Moslims mogen goon varkensvlees. 
Hindoes geen rundvlees en Joden moeten kosher 
eten. Probleem hierbij is dat tegemoet komen aan 
doze eisen geld kost, geld dat dan in mindering 
OP het budget voor voeding, dus voor de andere 
gedetineerden. gebracht moot warden. Nat be-
treft de smaak: de Nederlandse keuken is erg 
verschillend van by. de Surinaamse. Turkse of 
Marokkaanse keuken. Door de inrichtingen wordt 
zowel met betrekking tot de religieuze eisen als 
met betrekking tat de smaak geprobeerd zoveel 
mogelijk aan de wensen tegemoet te komen. Het-
geen overigens wel eons leidt tot merkwaardige 
combinaties indien by. de aardappelen vervangen 
warden door rust, maar de zuurkool hetzelfde 
blijft. Omdat de inrichtingen in Nederland klein 
zijn (gemiddelde bezetting ongeveer 100 man) is 
het niet mogelijk met keuzemenu's te werken (zo-
als schrijfster dezes by. in Engeland zag). 
De nodsdienstbelevinq is eon soortgelijk -en 
verwant- probleem. Sinds het beeindigen van ons 
onderzoek is or eon regeling gekomen waardoor 



Imams (Islamitische voorgangers) op verzoek van 
de gedetineerde op bezoek kunnen komen. Deze re-
geling lijkt nog niet aan alle behoeften te 
voldoen, waarbij aangetekend moet warden dat het 
niet altijd duidelijk is hoever die behoeften 
precies gaan. Wel dient te warden opgemerkt dat 
wij in het geseculariseerde Westen wellicht on-
voldoende oog hebben voor de rol die de 
godsdienst voor anderen kan spelen. Daarbij gaat 
het en om de godsdienst zelf en am •de invloed 
daarvan op het dagelijks leven. 
Het probleem van de taal is duidelijk genoeg. 
Het lijkt van belang dat iedere buitenlandse 
gedetineerde die hier ofwel zal blijven ofwel 
een wat langere straf moet uitzitten (enig) Ne-
derlands leert. Tot voor kart werd hiervoor - de 
Aogenaamde Assimil-methode gebruikt. ben tij-
dens ons onderzoek bleek dat deze methode niet 
geschikt was in verband met het opleidings- en 
scholingsniveau van de gedetineerden, is op een 
ander systeem overgegaan. In de inrichtingen 
zijn thans voldoende mogelijkheden am de Neder-
landse taal te leren. 
Blijft tenslotte de andere cultuur en de ver-
schillende levensstiil, al dan niet vergezeld 
gaande van discriminatie. In de inrichtingen 
wordt in het algemeen een beleid gevoerd waarbij 
men de allochtonen spreidt over de afdelingen, 
met dien verstande dat wel -voor zover mogelijk-
enkele landgenoten bij elkaar geplaatst warden. 
Op die manier probeert men enerzijds groepsvor-
ming, anderzijds isolement te voorkomen. Zoals 
gebleken is, komt dat overeen met de voorkeur 
van de meeste allochtonen. Voor het overige 
wordt geprobeerd door middel van scholing en 
cursussen het personeel toe te rusten met de no-
dige vaardigheden. 
Hoewel bier zeker wel enig soelaas van te ver-
wachten is, zal oak dit de problemen wel niet ge-
heel oplossen. 
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