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Voorwoord

Als een gemiddelde Nederlander gevraagd zou
worden zijn of haar beeld van 'de gevangenisboer te
geven, dan is er een goede kans dat dit nauwelijks
meer aansluit bij de realiteit van de hedendaagse
gedetineerdenpopulatie. In feite kan er aan het eind
van de jaren tachtig niet meer worden gesproken van
'de' gedetineerde, maar is er sprake van een sterk
gefragmenteerde gevangenisbevolking. Ten opzichte
van de jaren zestig en zeventig is de gedetineerdenpopulatie sterk veranderd, met alle gevolgen voor het
personeel en het beleid van dien. De in dit themadeel
van Justitiele Verkenningen bijeengebrachte artikelen
geven een beeld van de problemen rond deze gedifferentieerde gemeenschap.
De huidige Nederlandse penitentiare inrichtingen
herbergen personen van circa zeventig nationaliteiten ; een op de drie gedetineerden is verslaafd aan
hard drugs; circa drie procent wordt gerekend tot de
zeer ernstig psychisch gestoorden en het aantal
vrouwelijke gedetineerden heeft zich, in termen van
detentiejaren, in tien jaar tijd verviervoudigd tot ruim
200 (op een totaal van 5321 detentiejaren). Deze
cijfers zijn voor het grootste deel terug te vinden in
het eerste artikel waarin de gevangenispopulatie van
1977 wordt vergeleken met die van 1987.
Behalve verschuivingen in categorieen gedetineerden signaleert J. Verhagen belangrijke veranderingen in detentieduur en aard van de delicten die tot
de detentie hebben geleid. Zo was er een forse
stijging in veroordelingen vanwege de Opiumwet (een
kwart van het totale aantal detentiejaren) en een
vrijwel evenredige dating in straffen vanwege de
Wegenverkeerswet.
In het tweede artikel worden de problemen rond de
allochtone gedetineerden beschreven. Aan de hand
van de literatuur en eigen onderzoekervaringen
onderkent M. Grapendaal vier soorten problemen: op
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het niveau van de organisatie, tussen de onderscheiden groepen allochtonen, binnen deze groepen
en in de persoonlijke sfeer. De auteur signaleert na
de grow aandacht aan het begin van de jaren tachtig
rond personen met een andere culturele achtergrond
een periode van windstilte. Hij acht de maatschappelijke problemen zoals die in een `snelkookpan' als de
gevangenis tot uitdrukking komen echter te groot om
daarin te berusten.
Het derde artikel behandelt een probleem dat in
relatief korte tijd tot een centraal onderwerp van het
gevangeniswezen is geworden: de zorg voor
verslaafden in de gevangenis. V. van Alem en L.
Erkelens geven een overzicht van de problemen
binnen de gevangenismuren en concluderen dat het
algemene penitentiaire beleid voor een belangrijk
deel gestuurd wordt door het drugsprobleem.
Centraal in deze discussie staat de vraag in hoeverre
een justitieel instituut kan en moet bijdragen aan een
probleem van de volksgezondheid.
Dezelfde vraag keen terug in het artikel van prof.
N.W. de Smit over psychotische gedetineerden. Hij
onderscheidt deze problematiek van de `normale'
psychische crises die zich voordoen binnen de gevangenismuren en van de problemen rond de ter beschikkingstelling (TBS). Ontwikkelingen in de psychiatrie
hebben ertoe geleid dat het gevangeniswezen als een
soort eindstation voor psychiatrische patienten is
gaan functioneren. Was een psychoticus in de gevangenis in de jaren zestig nog een incidenteel fenomeen,
eind jaren tachtig is sprake van een structurele
categorie, waarover beleidsmatig moet worden
gedacht in structurele termen.
Ten slotte komt een probleem aan de orde dat er
altijd al is geweest, maar dat pregnanter vormen heeft
aangenomen door de toename van het aantal vrouwelijke gedetineerden. Gedetineerde vrouwen mogen
bun baby negen maanden bij zich houden. Volgens
de auteurs is, geredeneerd vanuit de belangen van het
kind, deze periode te kort. Op grond van interviews
met gedetineerde vrouwen, pedagogische argumenten
en buitenlandse ervaringen houden zij een pleidooi
voor een langduriger verblijf van kinderen bij hun
moeders in de gevangenis. Voor opvang overdag kan
daarbij worden gedacht aan een kinderdagverblijf
binnen of buiten de gevangenismuren.
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Veranderingen in de
gedetineerdenpopulatie in de
afgelopen tien jaar
drs. J.J.L.M. Verhagen*
Inleiding
Ruim tien jaar geleden - in september 1976 - werd
de nota Beleidsvraagstukken gevangeniswezen aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De voorkant ervan wordt gesierd door een foto die
maar zeer ten dele zichtbaar is, omdat alleen van de
rechterbovenhoek de bedekkende folielaag is
verwijderd. Wat er nog meer op die foto staat blijft
verborgen en wit de toekomst kennelijk voorlopig in
haar schoot hoUden. Inmiddels ligt deze toekomst
weer achter ons en kunnen we vaststellen dat de
werkelijkheid er anders uitziet. In dit artikel wit ik
met het perspectief van een groothoeklens ingaan op
de veranderingen die zich tussen eind jaren zeventig
en eind jaren tachtig hebben voorgedaan binnen de
bevolking van de penitentiaire inrichtingen in
Nederland.
De momentopname van toen - gekozen vanwege,
en deels ook gebaseerd op, voornoemde nota uit 1976
- wil ik vergelijken met een meer recente momentopname. Door die twee `foto's' naast elkaar te leggen
kunnen de veranderingen scherper worden omlijnd.
Ik richt mij in het bijzonder op wat er binnen de
inrichtingen van het gevangeniswezen veranderde; op
de achtergronden daarvan (criminaliteit, opsporing,
berechting enzovoort) ga ik niet in. Het zal blijken
dat het gevangeniswezen in die tien jaar niet alleen zoals we wel vaker zeggen als we foto's zien - is
'gegroeid', maar dat het eveneens voor grotere
problemen is komen te staan. Ik wit daarbij vooral
aandacht besteden aan de categorieen die in dit
themanummer nadrukkelijk aandacht krijgen.
* De auteur is Hoofd Beleidsinformatie van de Directie
Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie
van Justitie.
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De nota Beletdsvraagstukken (1976) over de
toenmalige gedetineerdenbevolking

Om een indruk te geven van de gedetineerdenbevolking van ruim tien jaar geleden zal ik allereerst
een en ander memoreren uit de hierboven genoemde
nota Beleidsvraagstukken. Ik kan daarbij niet putten
uit een speciaal hoofdstuk of een speciale paragraaf,
om de eenvoudige reden dat in deze nota noch afzonderlijk noch expliciet aandacht is besteed aan
kenmerken van de (toenmalige) gedetineerdenpopulatie. Ik beperk mij dus tot het citeren van enkele
stukjes uit die nota met betrekking tot toentertijd met
name genoemde groepen gedetineerden.
- Over de buitenlandse gedetineerden: 'het
handhaven en het opbouwen van sociale contacten is
moeilijk en soms zelfs onmogelijk voor veroordeelden
die bun relaties bij uitsluiting of voor een belangrijk
deel hebben buiten Nederland. Men kan bij
voorbeeld denken aan de buitenlandse gedetineerden;
op het ogenblik 1/5 van het totaal'. (p. 33)
- Over de langgestraften: 'van het totaal aantal
personen dat jaarlijks tot een geheel of gedeeltelijke
vrijheidsstraf wordt veroordeeld is het aantal dat een
straf krijgt van meer dan zes maanden ruim 10%. Het
belangrijkste probleem is de hanteerbaarheid van
deze groep. Men treft juist hierin de mensen aan met
weinig sociaal perspectief, de buitenlanders, de
mensen die bijzondere veiligheidsvoorzieningen eisen,
degenen met een lange recidivestaat, met een agressieve opstelling tegenover de samenleving, met weinig
persoonlijke contacten of met psychische tekorten'.
(p. 37)
- Over de minderjarigen: `gemiddeld bevinden zich
per dag in de huizen van bewaring 55 a 60 strafrechtelijk minderjarigen, omdat de rijksinrichtingen met
een plaatstekort kampen en 'de particuliere opvanghuizen zelden bereid of in staat zijn voor deze
minderjarigen plaats te bieden'. (p. 26)
- Over vrouwelijke gedetineerden: in de nota
wordt slechts geconstateerd dat de penitentiaire
inrichting voor vrouwen met een capaciteit van 47
plaatsen een landelijke bestemming heeft voor alle
vrouwen die binnen het gevangeniswezen moeten
worden ondergebracht. (p. 29)
- Over de categorie van verslaafde gedetineerden is
in de nota Beleidsvraagstukken geen enkel gegeven,
zelfs geen enkele zinsnede opgenomen. Ook over de
8
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categorie van de psychisch gestoorde gedetineerden is
in die nota geen informatie te vinden. Dit is
merkwaardig, aangezien het valt te betwijfelen of
verslaafde en psychisch gestoorde gedetineerden
destijds inderdaad (nog) geen beleidsvraagstuk
vormden.
Informatie over de gedetineerdenbevolking
Het gevangeniswezen beschikt nog niet over een
management-informatiesysteem, waarin de voor de
bedrijfsvoering en beleidsinformatie belangrijkste
gegevens van alle in de penitentiaire inrichtingen op
te nemen, c.q. opgenomen personen worden
vastgelegd. Al langere tijd wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van het zogeheten MITRA-systeem
waarin vonnis- en gedetineerdengegevens worden
samengebracht. Dit systeem is voor een deel,
namelijk voor wat betreft de registratie en tenuitvoerlegging van lopende vonnissen (dit zijn vonnissen van
mensen die zich ten tijde van hun veroordeling nog in
vrijheid bevinden en aan wie een oproep wordt
gestuurd zich te melden bij een inrichting om de
opgelegde straf te ondergaan) al enkele jaren operationeel. Een dergelijk systeem met betrekking tot alle
vonnis- en gedetineerdengegevens wordt node gemist.
Volledige invoering van het MITRA-systeem zal in
principe in deze lacune kunnen voorzien, maar het is
nog de vraag of en wanneer het zover zal komen. Om
een indruk te geven van de kenmerken van de gedetineerdenpopulatie moest zowel in 1977 als nu uit
verschillende bronnen worden geput.
De gedetineerdenbevolking aan het einde van de jaren
zeventig
— Het totaal
In 1977 werden er in totaal 16.570 deels of geheel
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. De
gemiddelde duur van deze straffen bedroeg, rekening
houdend met de voorwaardelijke invrijheidstelling,
ruim twee maanden: om precies te zijn 69,9 dagen.
Dat betekent dat een plaats/cel in een inrichting van
het gevangeniswezen elk jaar gemiddeld jets meer
dan vijf keer kon worden gebruikt.
Door het aantal straffen per kalenderjaar te vermenigvuldigen met de duur ervan ontstaat het aantal
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'detentiejaren'. Dat aantal detentiejaren is een goede
indicator van de plaatsbehoefte: het geeft onder
zekere voorwaarden aan hoeveel plaatsen gemiddeld
in de inrichtingen van het gevangeniswezen bezet
moeten zijn om per saldo het desbetreffende aantal
gevangenisstraffen ook daadwerkelijk te kunnen
executeren. Een straf van een jaar is in dat opzicht
dus gelijk aan twee straffen van een half jaar, of aan
twaalf straffen van een maand. In alle gevallen gaat
het om een detentiejaar en zal er in het gevangeniswezen gedurende een jaar gemiddeld een plaats bezet
zijn.
In 1977 ging het voor wat betreft de 16.570 deels of
geheel onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen in totaal om 3175 detentiejaren gevangenisstraf, waarbij gemakshalve kan worden gelezen: 3175
personen die men elke dag in een penitentiaire
inrichting kan aantreffen omdat zij een gevangenisstraf (moeten) ondergaan. Er zullen in dat jaar
dagelijks meer gedetineerden aanwezig geweest zijn.
Dat is niet zo gek wanneer men zich realiseert dat het
gevangeniswezen nog meer categorieen gedetineerden
moet herbergen dan uitsluitend degenen die een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten
ondergaan. Denk aan de subsidiair of principaal
gehechten, de TBS-passanten, de uit te zetten vreemdelingen, de tenuitvoerleggingen van voorwaardelijke
gevangenisstraffen enzovoort.
— De delicten

In 1977 werden 826 onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd vanwege de Opiumwet, 6762
vanwege de Wegenverkeerswet en 8982 vanwege het
Wetboek van Strafrecht (inclusief enige andere
wetten), respectievelijk 5%, 41% en 54%. Zolang het
Ministerie van Justitie niet beschikt over een
management-informatiesysteem zal het ook niet
mogelijk zijn om voor de totale gedetineerdenbevolking in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen
aan te geven voor welke delicten de gedetineerden die
daar verblijven zijn veroordeeld of van het p1egen
van welke delicten zij worden verdacht. Die verdeling
is geheel anders dan men zou verwachten op grond
van de hierboven genoemde aantallen straffen.
Een indruk daarvan kan worden verkregen op
grond van de genoemde detentiejaren' onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In detentiejaren uitgedrukt
zag de straftoemeting van 1977 er als volgt uit: 450
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detentiejaren Opiumwet, 292 detentiejaren Wegenverkeerswet en 2433 detentiejaren Wetboek van Strafrecht (inclusief enige andere wetten), respectievelijk
14%, 9% en 77%. Van elke tien gevangenisstraffen die
werden opgelegd in 1977 hadden er vier betrekking
op een misdrijf genoemd in de Wegenverkeerswet,
maar de naar verhouding korte duur van juist deze
straffen maakte dat er slechts een op elke tien gedetineerden die men in 1977 dagelijks in de inrichtingen
kon aantreffen, een `wegenverkeerswetter' was; een
op elke tien zat vanwege de Opiumwet en de resterende acht vanwege (in de meeste gevallen) het
Wetboek van Strafrecht.
— Langgestraften

Wat hierboven werd gezegd over de delicten geldt
ook voor de duur van de opgelegde gevangenisstraf.
Voor de gedetineerdenpopulatie als geheel is ook de
duur van de straffen die zij ondergaat niet systematisch bekend. Dat is triest, maar nog steeds waar. Ook
daarvan kan echter op grond van het aantal
opgelegde `detentiejaren' wel een indruk worden
gegeven, zij het zeer tentatief. Langgestraft is men in
Nederland met een `werkelijke' straf van meer dan
zes maanden. Dat wil zeggen dat na aftrek van de
periode van voorlopige hechtenis nog een straf moet
resteren van tenminste zes maanden. Op grond van
de straftoemetingscijfers alleen is geen inzicht te
krijgen in de `werkelijke' straffen.
Om hierover toch jets te kunnen zeggen zouden wij
bij deze gelegenheid kunnen aannemen dat degenen
met een opgelegde straf van een jaar en meer
waarschijnlijk alien tot de groep van de langgestraften behoren. Welnu: in 1977 werden 749 onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van een jaar en meer
opgelegd, te zamen goed voor 1183 detentiejaren. Dit
betekent dat er in 4,5% van het totale aantal gevallen
een lange' gevangenisstraf werd opgelegd.
Gemiddeld duurden deze ruim anderhalf jaar (1,58
jaar). In een kwart van de gevallen ging het bij deze
langere straffen om Opiumwetveroordelingen. Deze
4,5% langere straffen namen echter we! ruim 37% van
het totale aantal detentiejaren voor hun rekening.
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Figuur 1: Het aantal gevangenisstraffen en het
aantal detentiejaren in 1977
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Figuur 2: Het aantal gevangenisstraffen en het
aantal detentiejaren in 1987
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De gedetineerdenbevolking aan het elude van de jaren
tachtig

— Het totaal

In 1987 werden er in totaal 15.649 deels of geheel
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. De
gemiddelde duur van deze straffen bleek, ook nu
weer rekening houdend met de inmiddels
`vervroegde' invrijheidstelling, intussen sterk te zijn
gestegen, en wel tot ruim vier maanden: om precies te
zijn 124,1 dagen (was 69,9 dagen): Anders dan tien
jaar geleden kon een plaats/cel in 1987 dus
gemiddeld niet meer vijf keer, maar nog maar nauwe-
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lijks drie keer worden gebruikt. In 1987 ging het voor
wat betreft de 15.649 deels of .geheel onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen om maar liefst
5321 detentiejaren. Hoewel het totaal aantal
opgelegde gevangenisstraffen in 1987 lager uitkwam
dan tien jaar tevoren (indexcijfer ten opzichte van
1977 94), was de plaatsbehoefte in dat jaar als gevolg
van de toename van de gemiddelde duur toch met
68% gestegen.
- De delicten
Door het aantal in 1987 onvoorwaardelijk
opgelegde gevangenisstraffen in het kader van de
Opiumwet (1449), de Wegenverkeerswet (2662) en het
Wetboek van Strafrecht (inclusief enige andere
wetten) (11.538) uit te drukken in een indexcijfer ten
opzichte van 1977 (= 100), ontstaan respectievelijk de
getallen 175, 39 en 128. Bij de Opiumwet is dus
sprake van een zeer forse stijging; het aantal gevangenisstraffen opgelegd vanwege de Wegenverkeerswet is
zeer drastisch gedaald en het aantal gevangenisstraffen dat werd opgelegd op grond van (voornamelijk) het Wetboek van Strafrecht is nogal gestegen.
In detentiejaren uitgedrukt, en daarmee dus
aangevend wat de tenuitvoerlegging van deze straffen
feitelijk betekent, komt een en ander nog pregnanter
naar voren. Ook daarbij 1977 op 100 stellend komen
de detentiejaren Opiumwet in 1987 op 292 (1318), die
van de Wegenverkeerswet op 50 (145) en die van het
Wetboek van Strafrecht op 159 (3858) (De tussen
haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het
absolute aantal detentiejaren).
Hierboven schreef ik dat in 1977 een op elke tien
gedetineerden een straf uitzat vanwege de Opiumwet,
een andere vanwege de Wegenverkeerswet en dat de
andere acht op grond van het Wetboek van Strafrecht
een gevangenisstraf ondergingen. In 1987 bleek de
Opiumwet goed voor een kwart (!) van het aantal
opgelegde detentiejaren. Ongeveer een op elke vier
gedetineerden zit dus voor een drugsdelict. De
Wegenverkeerswet daarentegen telt eigenlijk nauwelijks nog mee: in 1977 nog een op elke tien gedetineerden, in 1988 nog maar een op elke dertig gedetineerden.
- Langgestraften
Ook hier weer enige constateringen naar aanleiding
van de aantallen straffen van een jaar en meer en de
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daarmee gemoeid zijnde detentiejaren. In 1987
werden 927 straffen opgelegd van een jaar of meer.
Dit is 5,9% van het totale aantal straffen (was in 1977
4,5%). Te zamen resulteerden deze 927 straffen in
bijna 2000 detentiejaren: lees dus onder zekere
voorwaarden - ongeveer 2000 gedetineerden, iedere
dag weer (exacte aantal: 1992). Dat is dus bijna de
helft van de totale groep.
- Verslaafden
Hierboven heb ik al opgemerkt dat het - zeker
achteraf gezien - merkwaardig is dat in de nota
Beleidsvraagstukken geen enkele passage is
opgenomen over de verslaafdenproblematiek. Dat die
problematiek toentertijd al wel bestond moge blijken
uit het onderzoek Drugs en detentie , uitgevoerd in
1977 door het Criminologisch Instituut te Groningen.
In de inrichtingen waar dit onderzoek plaats vond
bleek gemiddeld 16% van de bevolking officieel
geregistreerd te staan als hard-drugsgebruiker. (Drugs
en detentie, Groningen, 1979, p. 14) Het onderzoek
betrof alleen huizen van bewaring, maar tussen deze
huizen van bewaring waren er toch soms grote
verschillen. Amsterdam bijvoorbeeld kwam op ruim
25%, terwijI Arnhem 6% geregistreerde hard-drugsgebruikers telde. Ruim tien jaar later - in 1988 werd in
dezelfde inrichtingen in totaal 42,6% van de gedetineerden tot de hard-drugsgebruikers gerekend.
(Enquete medische diensten 1988, afdeling beleidsinformatie Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen) Daarbij kan worden aangetekend dat deze
groep grotendeels bestond uit verslaafden aan
opiaten (37,9%) en voor een klein deel uit cocanegebruikers (4,7%). Ook in 1988 verschilden deze inrichtingen onderling, maar de verschillen waren jets
minder groot. Bovenaan stond Amsterdam met 51,5%
en onderaan Breda met 20,4%.
In al deze inrichtingen heeft de verslavingsproblematiek zich dus in de afgelopen tien jaar zeer sterk
uitgebreid. Waar in 1977 in de desbetreffende inrichtingen nog slechts een van elke zeven gedetineerden
een hard-drugsverslaafde was, geldt dit thans voor
een van elke drie gedetineerden. Landelijk gezien
liggen de cijfers jets lager (totaalcijfers van 1988:
27,9% verslaafden aan opiaten en 4,4% cocainegebruikers; samen dus 32,3%), maar ook in 1977 zullen
de landelijke cijfers iets lager hebben gelegen dan uit
het geciteerde onderzoek naar voren kwam. Daar
14
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staat dan weer tegenover dat cijfers met betrekking
tot de verslaafden al gauw tot onderrapportage
leiden. Geregistreerd wordt namelijk slechts wat
bekend is. Waar het om gaat is dat er met betrekking
tot de verslaafden onder de gedetineerden van een
zeer forse toename moet worden gesproken.
Relatief de meeste verslaafden zien wij tegenwoordig in de gevangenis de Boschpoort in Breda,
waar eind 1988 75% van de 180 gedetineerden tot de
hard-drugsverslaafden bleken te behoren (deze
inrichting werd hierboven niet eerder genoemd,
omdat deze destijds niet bij het onderzoek Drugs en
detentie was betrokken).
- Buitenlandse gedetineerden
Elders in dit nummer zal M. Grapendaal ingaan op
de problematiek van de buitenlandse gedetineerden.
Omdat hij in zijn inleiding reeds het een en ander aan
cijfermateriaal biedt, zal ik mij in dit opzicht
beperken en volstaan met het recente gegeven dat
eind 1988 de penitentiaire inrichtingen in Nederland
voor een kwart werden bevolkt door gedetineerden
met een niet-Nederlandse nationaliteit. Vergeleken
met tien jaar geleden (het was toen ongeveer 20%) is
dit niet heel veel meer.
- Vrouwelijke gedetineerden
Bij de typering van de gedetineerdenbevolking met
behulp van de nota Beleidsvraagstukken is hierboven
niet erg concreet ingegaan op het aantal vrouwelijke
gedetineerden. Gesteld werd slechts dat een inrichtingscapaciteit van 47 plaatsen kennelijk voldoende
was. In 1987 is dat intussen geheel anders. Vanaf
1982 (geen eerdere gegevens.voorhanden) blijkt het
aantal aan vrouwen opgelegde `detentiejaren' gevangenisstraf gestaag en aanzienlijk te stijgen; in dat jaar
en de daarop volgende jaren werden respectievelijk
99, 129, 178, 163, 181 en 219 detentiejaren gevangenisstraf opgelegd. De laatste jaren komt meer dan de
helft daarvan voor rekening van de Opiumwet!
Tegenover de 47 plaatsen van 1977 zijn er thans dus
meer dan 200 nodig; het aantal vrouwelijke gedetineerden heeft zich in tien jaar verviervoudigd.
- Strafrechtelijk minderjarigen
In 1977 verbleven er zoals gezegd dagelijks een
kleine zestig minderjarigen in een huis van bewaring.
Dat was in 1987 niet meer het geval. Hun aantal
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bleek te zijn teruggelopen tot zes. Thans komt het nog
slechts in zeer uitzonderlijke situaties voor.

Conclusie en samenvatting
Het aantal ten uitvoer te leggen gevangenisstraffen
is de laatste tien jaar over het geheel genomen niet
gestegen; de samenstelling hiervan veranderde we!.
Gevangenisstraffen, opgelegd vanwege overtreding
van de Wegenverkeerswet, namen in dit tijdvak met
enige duizenden af; gevangenisstraffen in het kader
van de Opiumwet namen over deze periode met enige
honderden toe, en ook de gevangenisstraffen vanwege
het Wetboek van Strafrecht namen toe. Resultaat was
dat de gemiddelde duur van de gevangenisstraffen de
afgelopen tien jaar sterk werd verlengd. Men zou
bijna kunnen zeggen dat de anno 1987 tot gevangenisstraf veroordeelden 'gemiddeld' bijna eens zo lang
in een inrichting van gevangeniswezen moesten
verblijven als de in 1977 tot gevangenisstraf veroordeelden.
Met name het aandeel van de wegens de Opiumwet
veroordeelden nam toe; in 1987 was ongeveer een
van de vier gedetineerden ingesloten vanwege de
Opiumwet (was in 1977 een op de acht). Grotendeels
daarnaast ('daarnaast', want verslaafden treft men
niet zozeer aan onder de handelaren) was intussen
ook de proportie verslaafden in 1987 aanmerkelijk
groter geworden: etn van elke drie gedetineerden was
in 1987 verslaafd aan hard-drugs (in 1977 was een
van elke zeven gedetineerden verslaafd).
Ten opzichte van 1977 blijkt het aantal vrouwelijke
gedetineerden zich te hebben verviervoudigd. En ook
daarbij blijken drugs een belangrijke rol te spelen. In
1987 was meer dan de helft van de vrouwen die in
een penitentiaire inrichting verbleven verdacht van/
veroordeeld wegens de Opiumwet.
Het aantal buitenlandse gedetineerden steeg de
laatste tien jaar van ongeveer 20% naar 25%.
Over psychisch gestoorden valt moeilijk iets te
zeggen, omdat er geen systematische gegevens
voorhanden zijn over de omvang van deze categorie.
Strafrechtelijk minderjarigen zijn daarentegen thans
gelukkig nog maar hoogst zelden in een huis van
bewaring te vinden.
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Etniciteit en penitentiaire
inrichtingen
Een overzicht
drs. M. Grapendaar

Inleiding
Hoewel de penitentiaire inrichtingen vrijwel altijd
al etnische minderheden en buitenlanders
herbergden, heeft het geruime tijd geduurd voordat
deze groepen onderwerp van gericht beleid werden.
De reden voor het formuleren van dit beleid moet
vooral gezocht worden in het langzamerhand
groeiende besef dat de inrichtingen niet toegesneden
waren op de exponentiele toename van het aantal
leden van deze groepen dat gedetineerd werd en de
eigensoortige problematiek die daarmee samenhing.
De toename vond vooral plaats in het begin van de
jaren zeventig (Rook, 1982) en was aanleiding om een
aantal inventarisatiestudies te ondernemen. Deze
hadden vooral tot doel licht te werpen op de aard van
de problemen die de aanwezigheid van deze groepen
met zich mee bracht. Dit artikel geeft nog eens een
samenvatting van de resultaten van die studies
middels een andere en systematischer indeling op vier
probleemniveaus. Het artikel wordt waar nodig
aangevuld met persoonlijke observaties, gedaan
tijdens intensief verblijf in een aantal inrichtingen ten
behoeve van een onderzoeksproject. (Grapendaal,
1987) We zullen beginnen met een presentatie van de
te onderscheiden groepen, vervolgens een overzicht
geven van de getalsmatige ontwikkeling vanaf het
begin van de jaren zeventig en besluiten met een
systematische indeling naar probleemvelden en een
evaluerende slotbeschouwing.
Onderscheiden groepen
Omdat een deel van de problemen samenhangt met
de groep waartoe men behoort, zal hieronder in
* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC.
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kort bestek een beschrijving gegeven worden van de
in dit opzicht te onderscheiden categorieen gedetineerden. Op het eerste gezicht hoeft een dergelijke
indeling geen moeilijkheden op te leveren. Niettemin
blijkt bij nadere bestudering dat het toch een tamelijk
complexe materie is. Een eerste onderscheid dat
gemaakt kan worden is dat naar autochtone en
allochtone gedetineerden. De term autochtoon wordt
gereserveerd voor gedetineerden met een Nederlandse nationaliteit en een Nederlandse culturele
achtergrond; met andere woorden de `originele' en
(hoe beladen ook, we kunnen er niet omheen) blanke
Nederlander. Over hen gaat dit artikel niet.
Binnen de groep allochtonen kan een verder onderscheid gemaakt worden naar gedetineerden met een
niet-Nederlandse nationaliteit, maar wel een vergelijkbare westerse culturele achtergrond (eurochtonen?) en gedetineerden die, ongeacht hun nationaliteit, noch een Nederlandse, noch een westerse (of
Europese) culturele achtergrond hebben: de etnische
minderheden, zoals zij begin jaren zeventig zijn gaan
heten. Deze indeling strikt hanterend zouden bijvoorbeeld Aziatische en Surinaamse gedetineerden dus tot
de etnische minderheden behoren en Canadezen en
Australiers tot de eurochtonen.
Dit lijkt een handzame indeling, ware het niet dat
het gevangeniswezen in de statistieken alleen het
onderscheid tussen buitenlanders en Nederlanders
(en daarmee gelijkgestelden) systematisch bijhoudt.
Etnische minderheden vinden we als zodanig niet
terug in de cijfers. Niettemin zullen we een poging
doen de diverse groepen nader te omschrijven.
Het aantal nationaliteiten in de Nederlandse
penitentiaire inrichtingen bedraagt rond de zeventig.
Dit loopt uiteen van de Kaapverdiaanse, Albanese en
Filipijnse national iteit tot de Nieuwzeelandse en
Boliviaanse. Het spreekt vanzelf dat niet alle nationaliteiten even `goed' vertegenwoordigd zijn. De
grootste groepen worden gevormd door de Turken
(op een capaciteit van ongeveer 5700 cellen in 1987
273) en Marokkanen On 1987 I38).' Hoewel zij
formeel tot de etnische minderheden behoren,
worden zij in termen van voortgezet verblijf (na hun
detentie) in Nederland als buitenlanders behandeld.
Ook tot de etnische minderheden behoren die gedetineerden die weliswaar inmiddels de Nederlandse
nationaliteit hebben verworven maar een Turkse of
Marokkaanse achtergrond hebben.
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Naast deze twee grote groepen zijn ook Colombianen, Britten en Duitsers prominent (dat wil zeggen
respectievelijk 83, 62 en 42 in 1987) aanwezig.
Vooropgesteld dat zij geen geldige verblijfstitel
hebben (dit geldt ook voor de Turken en Marokkanen), worden ze in het penitentiaire jargon als
`vreemdeling' aangeduid en in principe kunnen zij na
ommekomst van hun straf het land uitgezet worden.
Voor degenen die wel een geldige verblijfstitel
hebben, impliceert de detentie dat die - afhankelijk
van het delict en voorgeschiedenis - ook weer
ingetrokken kan worden, waarna de uitzettingsprocedure in gang wordt gezet; hier komen we later op
terug. Deze `vreemdelingen' worden vooral aangetroffen in de gesloten inrichtingen, dat wil zeggen de
huizen van bewaring (ofwel verdacht van een
misdrijf, ofwel illegaal verblijvend in Nederland en in
afwachting van uitzetting) en de gesloten gevangenissen (veroordeeld wegens een misdrijf). Voor
zelfmeldingsinrichtingen en (andere) half-open en
open inrichtingen komen zij - in verband met verondersteld vluchtgevaar - niet of nauwelijks in
aanmerking.
Omdat we hierboven al vastgesteld hebben dat er
een zekere overlap bestaat tussen buitenlanders en
etnische minderheden, is een deel van de groepen
reeds behandeld. Behalve de Turkse en Marokkaanse
gedetineerden - officieel gekwalificeerd als etnische
minderheid - is er een tweede omvangrijke groep. Zij
bestaat uit leden van andere etnische minderheden.
Een deel van de gedetineerden met een Surinaamse
achtergrond heeft ook de Surinaamse nationaliteit.
Toch worden zij zonder uitzondering tot de etnische
minderheden gerekend en niet tot de buitenlanders.
Dit is vooral van belang in verband met het voortgezet verblijf in Nederland. Op dit moment worden
Surinamers (ongeacht de nationaliteit) niet het land
uitgezet. In de tweede plaats zijn Zuidmolukse gedetineerden te onderscheiden (veelal statenloos), naast
Antillianen en vluchtelingen van diverse origine.
Formeel worden ten departemente ook woonwagenbewoners en zigeuners tot de etnische minderheden
gerekend. Ik zal dat hier niet doen; niet alleen omdat
hun aantallen gering zijn en over het algemeen niet
bijgehouden wordt of een gedetineerde tot een van
deze groepen behoort, maar ook omdat, voorzover
bekend, deze groepen noch andersoortige problemen
hebben dan de `normale' gedetineerden, noch dergeEtniciteit en penitentiaire inrichtingen
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lijke problemen veroorzaken. Er is dus geen reden om
in dit verband uitputtend aandacht aan ze te
besteden.
We zullen wel uitgebreid aandacht besteden aan de
grootste groepen etnische minderheden: Turken,
Marokkanen en Surinamers/Antillianen. Waar dat
relevant is, komen ook andere groepen aan de orde.
Aantallen allochtonen door de jaren heen
In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden
van de aantallen allochtonen die door de jaren heen
in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen
verbleven. Van de gedetineerden met een andere dan
Nederlandse nationaliteit (inclusief degenen die in
het algemene spraakgebruik tot de etnische minderheden behoren) is dit vanaf 1970 tamelijk nauwkeurig
bekend, omdat hun aanwezigheid in de statistieken
werd bijgehouden. Van de overigen is de getalsmatige
ontwikkeling minder systematisch bijgehouden; in
feite duurde het tot het einde van de jaren zeventig
voordat intensiever aandacht werd geschonken aan
deze groep, zonder dat deze aandacht overigens tot
gevolg had dat zij als zodanig in de statistieken
verschenen: voor wat betreft deze laatste groep zullen
we dus moeten vertrouwen op de diverse - steekproefsgewijs opgezette - inventarisaties en onderzoeken op dit gebied. In de volgende twee paragrafen
komen de beide categorieen aan de orde. Voor het
gemak zullen we ons beperken tot de benamingen
buitenlanders en etnische minderheden.
Buitenlanders

Rook (1982) meldt dat zich tussen 1970 en 1975 een
`buitenlandersboom' voordoet in de Nederlandse
penitentiaire inrichtingen. Het percentage stijgt van
een tot twintig. Daarna stabiliseert het aantal zich
binnen een marge van -±5%. Deze trend is duidelijk
af te lezen in figuur I.
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Figuur 1: Buitenlanders in het penitentiaire
systeem
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Deze percentages zijn berekend over de totale
penitentiaire capaciteit (de Surinamers die tevens de
Surinaamse nationaliteit hebben, zijn in dit overzicht
niet vertegenwoordigd). Zoals echter al eerder
vermeld werd, zijn de buitenlanders niet gelijkelijk
verdeeld over de diverse soorten inrichtingen of
•
regio's. De grootste aantallen treffen we aan in de
huizen van bewaring in het westen en uiterste zuiden
van ons land en in gesloten gevangenissen. Hier
overschrijden de percentages vaak de dertig. (Rook,
1982; Grapendaal e.a., 1985; Grapendaal, 1987)
Hoewel de percentages een zekere stabiliteit vertonen
(met een licht stijgende trend), is de samenstelling
van de groep buitenlanders naar nationaliteit aan
schommelingen onderhevig. Zo vinden we vooral de
laatste jaren in verband met cocaine- en heroinesmokkel een toename van het aantal Zuidamerikaanse en Aziatische nationaliteiten in de randstedelijke huizen van bewaring en de inrichtingen voor
langgestraften.
Etnische minderheden
Het vaststellen van het aantal leden uit etnische
minderheidsgroeperingen (met uitzondering van
degenen die een niet-Nederlandse nationaliteit
hadden) in detentie is nooit expliciet onderwerp van
onderzoek geweest; toegegeven, de inhoudelijke kant
van de zaak is belangrijker en daaraan is door het
Ministerie van Justitie een drietal studies gewijd.
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(Rook, 1982; Immerzeel e.a., 1983; Detentie en
identiteitsbeleving van Molukse gedetineerden, 1983)
Indien in onderzoekverslagen al melding wordt
gemaakt van percentages, dan is dit onderwerp vaak
slechts zijdelings meegenomen; men beperkt zich dan
ook tot de meest voor de hand liggende groep,
namelijk de Surinamers en Antillianen. Een compleet
overzicht valt daarom niet te geven. We zullen ons
tevreden moeten stellen met een fragmentarisch
beeld.
De eerste betrouwbare cijfers met betrekking tot de
aantallen etnische minderheden in detentie worden
geleverd door Rook (1982). In een studie naar
probleemgroepen in inrichtingen voor langgestraften
komt hij tot een percentage van 23,8. In 1987
(Grapendaal) is dit percentage in dezelfde inrichtingen opgelopen tot 28,5. Van de huizen van
bewaring is nog minder bekend. In een tweetal
peilingen die met een tussenpoos van een half jaar
zijn gedaan in het Rotterdamse huis van bewaring
(Grapendaal e.a., 1985), stijgt het percentage
aanwezige etnische minderheden van 22,8 (medio
1983) tot 26,3 (begin 1984). Kommer e.a. (1986)
melden voor de half-open inrichtingen 16% etnische
minderheden.
Deze gegevens zijn te summier om een algemene
trend uit af te lezen; duidelijk is echter wel dat de
concentraties etnische minderheden zich in de inrichtingen voor langgestraften en de huizen van bewaring
bevinden. Wat betreft de huizen van bewaring moet
dan nog opgemerkt worden dat de aantallen afnemen
als metingen zouden worden gehouden in de noordelijke en oostelijke regio's.
Samenvatting
Gerekend over de gehele penitentiaire bevolking is
het aandeel buitenlanders ongeveer een kwart; uitgesplitst naar de diverse soorten inrichtingen blijkt dat
de percentages soms de dertig overschrijden (huizen
van bewaring en inrichtingen voor langgestraften) en
soms ook zeer laag zijn (half-open en open inrichtingen). Het aantal aanwezige buitenlanders lijkt zich
de laatste jaren te stabiliseren, hoewel de groep naar
samenstelling aan fluctuaties onderhevig is. Voor de
etnische minderheden is een soortgelijk verhaal te
houden, met de aantekening dat er moeilijk een trend
te ontdekken valt in de beschikbare gegevens. Al met
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al kan geconcludeerd worden dat de Nederlanders
met Nederlandse culturele achtergrond ruim vijftig
procent van de totale penitentiaire capaciteit voor
hun rekening nemen en dat buitenlanders en etnische
minderheden elk een klein kwart beslaan.
Problemen op vier niveaus
Inleiding
Er is al veel gezegd en geschreven over de positie
van allochtonen in de Nederlandse penitentiaire
inrichtingen. Veelal betrof het de problemen die zij
zelf tijdens de detentie ontmoetten in verband met
hun afwijkende culturele achtergrond. Soms werd
aandacht besteed aan problemen van beheersmatige
aard, maar altijd was de benadering ervan weinig
systematisch. In dit hoofdstuk wordt een poging
gedaan daarin enige verbetering aan te brengen en
een inventarisatie te maken.
Zonder met de volgorde van vermelding enige
prioriteit te willen suggereren, worden vier niveaus
onderscheiden: organisatie-niveau, persoonlijk
niveau, intragroep-niveau en intergroep-niveau.
Natuurlijk komen de problemen die op de diverse
niveaus spelen samen in de individuele gedetineerde
en in dat opzicht valt te verdedigen dat alle
problemen persoonlijke problemen zijn; me dunkt
echter dat dat een weinig vruchtbaar standpunt is, al
was het alleen maar omdat het uitsluitend persoonlijke nauwelijks aanknopingspunten biedt voor
beleid.
Niveau 1: De penitentiaire organisatie en de
alloch tone gedetineerde
Het is evident dat de spreekwoordelijke logheid
van het ambtelijke apparaat een snel en adequaat
antwoord op de groeiende allochtone bevolking in de
penitentiaire inrichtingen in de weg stond. Hoewel
men er in de inrichtingen zelf al rap van overtuigd
was dat deze groepen speciale problemen met zich
mee brachten, duurde het tot 1976 (Mesman e.a.)
voordat een begin werd gemaakt met een systematische inventarisatie van deze problemen. Daarbij
ging het alleen nog om de buitenlandse gedetineerden, etnische minderheden moesten nog even
Etniciteit en penitentiaire inrichtingen
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Tab& 1: Beheersing van de Nederlandse taal

Helemaal niet
Slecht
Een beetie
Behoorlijk

Aantal

Percentage

9
15
15
18

16
26
26
32

57

100

Bron: Van Immerzeel en Berghuis, 1983

geduld oefenen. Tot die tijd - en ook nog geruime
tijd daarna - deden de inrichtingen het zonder
centraal beleid. Wat precies het lokale beleid was, is
onbekend, maar het lijkt aannemelijk dat dit voornamelijk het karakter van ad hoc beslissingen had.
Voorzieningen en voorschriften in termen van eten,
uitoefening van de afwijkende religieuze plichten,
feestdagen en hygiene waren er niet. Het hing van de
goedertierenheid van de lokale bestuurderen af of de
gedetineerde daarin tegemoet werd gekomen of niet.
Door het ontbreken van een geformaliseerd beleid
was de rechtspositie van de allochtone gedetineerde
bijzonder onzeker. Hoewel de beklagcommissie
inmiddels (1977) haar intrede had gedaan, bestond er
geen jurisprudentie omtrent dergelijke zaken en
omdat vrijwel niemand van de buitenlanders op de
hoogte was van het bestaan van deze instantie, kon
zich ook geen jurisprudentie ontwikkelen. Hieruit
bleek onmiddellijk nag een praktisch probleem: men
kon elkaar domweg niet verstaan, bewaarders of
ander personeel uit de betrokken groepen was er niet
en in schriftelijke voorlichting in de eigen landstaal
was niet voorzien. Ter illustratie wordt in tabel 1
weergegeven hoe het in 1983 stond met de kennis van
het Nederlands onder Turkse en Marokkaanse gedetineerden. Ter vergelijking: slechts eon enkel personeelslid sprak Turks of Marokkaans, terwijl de kennis
van het Duits en Engels redelijk genoemd kon
worden. (Immerzeel, 1983)
De gevolgen van de moeizaam verlopende communicatie laten zich raden. De allochtone gedetineerde
was niet op de hoogte van zijn rechten en plichten en
kon daarvan ook nauwelijks op de hoogte gebracht
worden. Hij raakte in een sociaal isolement (nog
versterkt doordat de inrichtingen, beducht als zij
waren voor onbeheersbare groepsvorming, leden uit
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de diverse groepen bij voorkeur niet bij elkaar
plaatsten) en er was geen uitzicht op het doorbreken
daarvan op korte termijn. Problemen te over, maar
we zijn er nog niet.
Aanvankelijk met de mantel der schaamte bedekt,
maar allengs pregnanter voelbaar, werden de inrichtingen geconfronteerd met (zij het incidenteel)
racisme en discriminatie. Niet alleen door de (blanke)
medegedetineerden, maar ook door de bewaarders.
De manifestaties daarvan bleven niet beperkt tot
laatdunkendheid en pesterijen. Vooral de mediterrane
gedetineerden kwamen op de onderste sporten van de
hierarchie terecht en werden gecommandeerd door
medegedetineerden en kwamen vaak niet in
aanmerking voor het `betere' werk in de inrichtingen. 2
Hoewel problemen in verband met de beheersbaarheid van de inrichting niet erg groot waren (de
buitenlandse gedetineerde wordt over het algemeen
als volgzaam ervaren), werd nog wel eens kregel
gereageerd op de gewoonte van Turken en Marokkanen om, zoals dat genoemd werd (en wordt), te
`zeuren'. In sommige publikaties (Brand-Koolen;
1985) wordt dit in verband gebracht met het
mediterrane fenomeen dat regels - ook, en misschien
wel juist, de formele regels waardoor de inrichting
beheerst wordt - onderhandelbaar zijn. Voor het
personeel zijn ze dat vaak niet en de pogingen van
deze gedetineerden om dingen `buiten de regels om'
voor elkaar te krijgen wekken irritatie op. Bewaarders
denken dat ze gemanipuleerd worden, terwijl het een
duidelijk voorbeeld is van een cultureel verschijnsel
dat misverstanden wekt omdat men er in de inrichting
domweg vaak niet van op de hoogte is. De
bekendheid met culturele verschillen nam toe nadat
het opleidingsinstituut van het gevangeniswezen
speciale cursussen ging wijden aan dit soort zaken.
Als minder volgzaam dan de mediterrane gedetineerden werden de Surinamers gezien. Het Nederlands beheersend, dus beter op de hoogte van zijn
rechten, en zelfbewust na de onafhankelijkheid van
Suriname, bleken zij `geemancipeerde gedetineerden'.
Niettemin had deze opstelling repercussies voor de
organisatie. Door de al dan niet terecht als negatief
gepercipieerde extraverte gedragingen (luidruchtigheid, agressie, samengroepen met mede-Surinamers
en de dreiging die daar van uitging) werden de
Surinamers al snel de probleemgroep voor de
inrichting in termen van orde- en beheersbaarheid. 3
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Dit had tot gevolg dat, sneller dan bij andere
gedetineerden, overgegaan werd tot verschillende
tijdelijk beperkende maatregelen voor Surinaamse
gedetineerden. Dit leidde bij de betrokken
Surinamers tot het idee 'weer gediscrimineerd te
worden'. Dit leidde vervolgens weer tot de indruk bij
het personeel dat het lidmaatschap van een erkende
etnische minderheid op deze wijze werd misbruikt:
het argument ligt voor op de tong en men is er erg
gevoelig voor. Ten slotte deed zich de vraag voor of
de buitenlanders en etnische minderheden gebruik
konden maken van de voorzieningen die voor Nederlanders golden: strafonderbreking, verlof, plaatsing in
(half-)open inrichtingen. Zonder dat daar nu
algemene uitspraken over gedaan of richtlijnen voor
uitgevaardigd werden, bleekt niet alleen dat
verzoeken daaromtrent uit deze groepen duidelijk
aanwijsbaar minder vaak gehonoreerd werden, maar
ook dat die verzoeken minder vaak gedaan werden.
Dit hangt enerzijds samen met de hierboven al
gesignaleerde geringe bekendheid met de rechten die
men heeft en met een soort zelfcensuur - er van
uitgaande dat het verzoek toch niet gehonoreerd
wordt - maar ook met de uitgesproken angst van
justitiezijde voor het grotere vluchtgevaar dat deze
gedetineerden zouden opleveren. Bij mijn weten is dit
grotere risico nog nooit aangetoond. Integendeel: het
is bekend dat vooral mediterrane gedetineerden tot
de modelgedetineerden gerekend kunnen worden.
Juist zij - geconfronteerd met de reele mogelijkheid
van uitwijzing - zullen hun uiterste best doen om die
uitwijzing te voorkomen door zich beter te gedragen
dan de gemiddelde gedetineerde.
Is er de laatste jaren nu veel ten goede veranderd?
la en nee. Jo, omdat de specifieke (religieuze) feestdagen gevierd kunnen worden, men hoeft dan geen
arbeid te verrichten en zo mogelijk worden er
godsdienstoefeningen gehouden.°
Ja, omdat er structurele maatregelen getroffen zijn
die gedetineerden met een andere dan de christelijke
religie in staat stellen de religieuze voorschriften op
te volgen. De inrichtingen is bijvoorbeeld een inspanningsverplichting opgelegd om islamieten, hindoes. en
dergelijke het voedsel te geven dat de religie
voorschrijft. Dat neemt niet weg dat er op dit gebied
veel te wensen overblijft; er is geen sprake van een
recht. Overigens dient er in dit kader op te worden
gewezen dat klagen over het voedsel voor alle gedeti26
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neerden een soort ritueel is: net zoals in de kazerne
en het ziekenhuis is het eten in de gevangenis een
bron van voortdurende ergernis.
Ja, omdat er op buitenlanders en etnische minderheden gerichte activiteiten georganiseerd worden:
cursussen Nederlands, contactgroepen, specifieke
(juridische) hulpverlening, de tolkentelefoon
enzovoort.
Ja, omdat er een begin is gemaakt met het
verschaffen van informatie in de eigen taal en tegelijkertijd nee, omdat dit niet goed of onvolledig
gebeurt.
Ja, omdat er meer personeelsleden uit de etnische
minderheidsgroeperingen dan vroeger in de inrichtingen werken en omdat er in de opleidingen meer
dan voorheen aandacht aan wordt geschonken en
tegelijkertijd nee, omdat er .bijvoorbeeld nog geen
enkele Surinaamse gevangenisdirecteur is aangesteld
en nee, omdat er nog geen enkele Turk of Marokkaan
in de inrichtingen werkt. 5
Nee, omdat de inrichtingen er niet in geslaagd zijn
(incidentele) discriminatie van vooral medegedetineerden uit te bannen.
Nee, omdat etnische minderheden en buitenlanders
in overgrote meerderheid niet geselecteerd worden
voor die inrichtingen die een functie vervullen in de
detentiefasering; een belangrijk instrument binnen
het beleid dat tot doel heeft de gedetineerde
gefaseerd voor te bereiden op zijn terugkeer in de
maatschappij; langzamerhand worden hem meer
vrijheden gegund 6 zodat de overgang geleidelijker
verloopt.
Hoewel zich dus in de jaren tachtig een zekere
kentering voordoet, blijft er in menig opzicht veel te
wensen over.
Niveau 2: Persoonlijke problemen
Elke gedetineerde ontmoet tijdens zijn detentie
problemen die geen van alle te onderschatten zijn.
Dat geldt voor autochtone gedetineerden en in
sommige opzichten sterker voor allochtone gedetineerden. Juist door zijn achtergrond en (vaak) nietNederlandse nationaliteit, verschillen zijn problemen
van die van de autochtone gedetineerde: soms in
aard, vaker in intensiteit.
Zo zal vrijwel iedere gedetineerde zich ten opzichte
van zijn familie, gezin en vrienden gesoleerd voelen.
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Hij heeft lang niet zoveel contact als hij wel zou
willen, de verantwoordelijkheid voor zijn gezin is
hem afgenomen en problemen die zich voordoen kan
hij niet helpen oplossen. Voor de buitenlander echter
betekent gedetineerd zijn in een vreemd land dat hij
elk bezoek moet ontberen en dat hij vaak helemaal
niet op de hoogte is van de situatie thuis, laat staan
dat hij een bijdrage kan leveren aan mogelijke oplossingen voor gerezen problemen. Wat dit betreft is er
dus een gradueel verschil in de gevoelde problemen.
Er is echter ook een omstandigheid die specifiek voor
deze groep gedetineerden geldt.
Een deel van de buitenlandse gedetineerden 7 hangt
uitzetting boven het hoofd. De aard van de verblijfsvergunning en duur van de opgelegde gevangenisstraf
in samenhang met de duur van het verblijf in
Nederland bepalen te zamen of men al dan niet
uitgezet wordt. Globaal kunnen hierbij drie categorieen onderscheiden worden.
1. Gedetineerden waarvan vast staat dat zij
Nederland na ommekomst van de straf dienen te
verlaten; het betreft hier illegale vreemdelingen en
vreemdelingen aan wie toegang tot Nederland is
geweigerd, maar die aan de grens zijn aangehouden
wegens smokkel of met een vals paspoort. Daarnaast
zijn er de vreemdelingen die hier in de zogenaamde
vrije termijn van drie maanden verbleven.
2. Gedetineerden die na ommekomst van hun straf
Nederland niet behoeven te verlaten; dit geldt voor
diegenen die gehuwd zijn met een Nederlands
onderdaan, met iemand die vergunning tot vestiging
heeft of met een toegelaten vluchteling(e) en voor
minderjarige kinderen, behorend tot een gezin van
een Nederlands onderdaan of daarmee in dit verband
gelijkgestelde.
3. Gedetineerden die weliswaar over een geldige
verblijfstitel beschikken, maar wier verblijf kan
worden beeindigd als gevolg van een strafvonnis.
Bij de beoordeling van dit laatste wordt van de
combinatie opgelegde straf-verblijfsduur in
Nederland uitgegaan. Naarmate het verblijf in
Nederland langduriger is, moet het delict (tot
uitdrukking komend in de opgelegde straf) ernstiger
zijn om uitgezet te kunnen worden. Zie voor de
hierbij gehanteerde maatstaven schema I.
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Schema 1: Criteria voor uitzetting per 1986
Verblijfsduur
<1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 10 jaar
>10 jaar

Uitzetting bij
2 tot 3 maanden onvoorwaardelijk
3 tot 6 maanden
6 maanden of meer
bijzonder ernstig misdrijf zoals drugshandel, moord of
zeer zwaar vermogens- of zedendelict

Het zal duidelijk zijn dat de categorie waarvan
uitzetting onzeker is de zwaarste problemen ondervindt, temeer omdat de beslissing daarover vaak pas
in een laat stadium van de detentie wordt genomen.
In 1982 (Van Haaren) werd in een artikel over een
symposium met dit onderwerp in het tijdschrift Proces
al melding gemaakt van een pleidooi om de beslissing
over uitzetting binnen een maand na de veroordeling
te nemen. Uitstel van die beslissing tot vlak voor de
invrijheidstelling levert vele onzekerheden op. Voor
zowel de betrokken gedetineerden zelf als voor het
personeel van de inrichtingen wordt het moeilijk om
te bepalen met welke toekomst men rekening moet
houden: `Heeft het bijvoorbeeld zin deze gedetineerden een cursus Nederlands te laten volgen?
Dienen er maatregelen genomen te worden in
verband met de terugkeer van het gezin? [...]
Bovendien komen deze gedetineerden voor een aantal
faciliteiten in de sfeer van strafonderbreking, verlof
en (half-)open inrichtingen niet, of in mindere mate
in aanmerking [...]. 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 vaderland terugkeren'. (Brand-Koolen, 1985) Dit
laatste heeft niet alleen betrekking op zijn status als
mislukte en berooide Europaganger, maar ook op de
kwalijke praktijken van vooral Turkije om, niet altijd
maar wet in sommige gevallen, veroordeelden
vanwege de opiumwet nogmaals te veroordelen.
Tot dusver hebben we het alleen gehad over de
groep die uit de mediterrane landen afkomstig is. De
problemen voor hen zijn ook het meest schrijnend en
verdienen de meeste aandacht, maar er zijn, zoals
eerder vermeld, ook andere groepen.
Natuurlijk hebben ook de andere buitenlanders
vaak gebrek aan bezoek en ander contact met het
thuisfront en krijgen ook zij te maken met de
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mogelijkheid van uitzetting, hierin verschillen zij niet
zoveel van de anderen. De hierboven genoemde
groepen moeten dan ook als exemplarisch beschouwd
worden voor andere groepen. Wellicht dat in dit
verband een uitzondering gemaakt moet worden voor
buitenlandse gedetineerden met een Europese achtergrond, de eurochtonen. Over het algemeen is hun
isolement geringer. In de eerste plaats omdat het
personeel redelijk Engels en Duits beheerst en in de
tweede plaats omdat de culturele basis veel overeenkomsten vertoont met de Nederlandse. Zonder elk
probleem afzonderlijk te willen bagatelliseren,
hebben zij toch minder last van een cumulatie van
problemen die zo kenmerkend is voor de buitenlanders met een niet-(west)Europese achtergrond.
Niveau 3: Intragroep-problemen

Over het algemeen vinden allochtonen steun en
hulp bij de leden van de eigen groep. Toch doen zich
ook spanningen voor binnen de groepen Turkse en
Marokkaanse gedetineerden. Dit heeft vooral te
maken met verschillende politieke inzichten, kortweg
de tegenstelling tussen links en rechts. Gedurende de
jaren dat bevelhebber Bouterse de macht in Suriname
had, deden zich ook onder Surinamers met enige
regelmaat hooglopende discussies voor die soms
uitliepen op een handgemeen tussen voor- en tegenstanders van het bewind Bouterse. Na de verkiezingen is dit zienderogen afgenomen.
Waar de Surinamers op extraverte wijze hun
voorkeuren kenbaar maakten, blijven de politieke
tegenstellingen bij de mediterrane gedetineerden voor
de buitenstaander meestal onder de oppervlakte. De
groepen zijn erg gesloten en het is moeilijk er een
vinger achter te krijgen. Niettemin bestaan er sterke
vermoedens dat een groot deel van de incidenten
binnen deze groepen te wijten is aan politieke
meningsverschillen. Niet zelden zijn de links getinte
gedetineerden (vaak vluchtelingen) het slachtoffer bij
dit soon opstootjes. Met enige regelmaat bereiken
ons via de media verhalen over de terreur die bijvoorbeeld de Grijze Wolven uitoefenen binnen de Turkse
gemeenschap; er is geen enkele reden om aan te
nemen dat deze zaken zich niet voor zouden doen in
de gevangenis: maatschappelijke fenomenen echoen
na in penitentiaire inrichtingen. Hoewel dit specifiek
een probleem is binnen de genoemde groepen, wordt
30

Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 2, 1989

er door de inrichting over het algemeen niet anders
op gereageerd dan bij ordinaire ruzies tussen
autochtone gedetineerden: de zwakkere of onderdrukte gedetineerde in bescherming nemen, eventueel
een overplaatsing en straffen van de agressor. 8
Een ander verschijnsel waarmee vooral mediterrane
gedetineerden te maken kunnen krijgen is een
confrontatie met een lid van een familie waarmee de
betrokkene een vete heeft die stamt uit de vrije
maatschappij. Het is niet uitgesloten dat deze vete in
de gevangenis beslecht wordt. Is iets dergelijks vooraf
bekend bij de selecterende instantie dan wordt er
zorg voor gedragen dat deze gedetineerden niet in
dezelfde inrichting worden geplaatst; komt het na de
plaatsing aan het licht dan kan de directie van de
inrichting besluiten gebruik te maken van de
mogelijkheid tot overplaatsing van een van beiden.
Op het eerste gezicht vormen de onderscheiden
groepen een amorfe en ongedifferentieerde gemeenschap. Toch is er een aantal verschillen dat gevolgen
heeft voor de onderlinge verhouding. Deze
verschillen hebben enerzijds te maken met een zekere
diversiteit aan etnische groeperingen binnen elke
nationaliteit, en anderzijds met de tegenstelling tussen
stedelijke en plattelandse bevolking.
- Etniciteit

De Surinaamse gedetineerden zijn op te delen in
een viertal etnische groepen: de Creolen, afstammelingen van de Afrikaanse slaven; de Hindoestanen,
afstammelingen van contractarbeiders uit Brits-Indit ;
de Chinezen en de Javanen, beide geringer in aantal.
De Turkse groep kent de `gewone' Turken, de
Koerden, en de christelijke Turken. Deze laatste twee
groepen hebben veelal een vluchtelingenstatus.
Binnen de Marokkaanse gemeenschap is een groep
Berbers te onderscheiden.
Elke subgroep heeft zo haar eigenaardigheden die
idealiter in het perspectief van de etnische of
religieuze achtergrond benaderd zouden moeten
worden, vooral,als zich conflicten voordoen die deze
tegenstellingenials oorzaak hebben (vaak gevoed door
eeuwenoude tradities en sociale verhoudingen in het
thuisland).
-

Regio

De stedelijke bevolking van Turkije en Marokko
ziet wat neer op de plattelandsbevolking, een
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fenomeen overigens dat in Nederland zelf ook niet
onbekend is. Dit heeft tot gevolg dat de plattelandsgedetineerden ietwat laatdunkend worden benaderd,
waarmee de kiem voor conflicten is gelegd.
Zoals we kunnen zien is de samenstelling van de
groep allochtone gedetineerden zeer divers van aard.
Een generalistische oplossing voor gerezen problemen
is dan ook niet te geven. Van belang is in elk geval
dat het management en ander personeel van penitentiaire inrichtingen oog heeft voor deze en dergelijke
bevolkingskenmerken, dat met het personeelsbeleid
hierop ingespeeld wordt en dat ook in de bewaardersopleidingen aan dit soort zaken aandacht besteed
wordt.

Niveau 4: Intergroep-problemen
De bevolking van de penitentiaire inrichtingen leidt
een gesegmenteerd bestaan. Over het algemeen gaat
men alleen cm met leden uit de eigen groep. 9 Het
duidelijkst is dit waarneembaar tijdens de momenten
dat de gedetineerden zich op de luchtplaats bevinden.
Elke groep heeft een eigen min of meer scherp
afgebakend territorium, waarbinnen ook de vaak voor
die groep specifieke bezigheden plaatsvinden. Zoals
zich binnen de groepen een hierarchie aftekent, kan
men ook een zekere hierarchie tussen de groepen
onderscheiden. Dit heeft soms tot gevolg dat een
bepaalde groep in bepaalde omstandigheden het
territorium op moet geven. De gesloten inrichting
voor langgestraften Norgerhaven bijvoorbeeld heeft
op de binnenplaats een piepklein in eigen beheer
gemaakt zwembad. Als de weersomstandigheden het
niet toelieten te zwemmen, dan beyond zich daar (ten
tijde van de observatie), op de daartoe geeigende
tijdstippen, vrijwel altijd een groepje Turken. Ze
speelden triktrak of wisselden nieuwtjes uit. Zodra de
temperatuur echter een opwaartse trend vertoonde
werd hun territorium ogenblikkelijk in bezit genomen
door enkele Nederlanders die er als vanzelfsprekend
van uitgingen dat zij, als het er op aankwam, de
eerste keus hadden. Deze verschuivingen vinden in
meerderheid geruisloos plaats en leveren weinig
problemen op.
Ernstiger wordt het als bepaalde verhoudingen
tussen groepen in de vrije maatschappij ook manifest
worden in de inrichting. Een goed voorbeeld hiervan
zijn de spanningen die tuiten' bestaan tussen Turkse
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en Surinaamse drugsdealnetwerken. Vooral de
Turken zijn prominent aanwezig in de `upperlever
handel, terwijl de Surinamers voornamelijk de straathandel in handen hebben. Tussen deze twee niveaus
van handel bestaat een soort `natuurlijk'
spanningsveld dat zich soms ontlaadt in heftige
uitbarstingen van geweld. Er zijn aanwijzingen
(Brand-Koolen, 1985) dat dit spanningsveld voortbestaat onder leden van de beide netwerken die zich in
detentie bevinden.
Afgezien van dit soort `functionele' conflictstof zijn
er aanwijzingen dat er ook tussen bepaalde groepen
discriminatoire tendensen bestaan die te herleiden
zijn tot intolerantie, onbegrip en gebrek aan kennis.
Hoewel ik daar zelf tijdens mijn onderzoekperiode in
een aantal gevangenissen (1986) geen concrete
voorvallen van heb geobserveerd, noemen Immerzeel
(1983) en Brand-Koolen (1985) de woonwagenbewoners versus Surinamers als voorbeeld. Dit zou op
gezette tijden vechtpartijen tot gevolg hebben (gehad).
Zoals in de verschillende opleidingen voor het
executieve personeel gepoogd wordt begrip voor en
kennis van cultured l en religieus afwijkende
gebruiken en levensstijlen bij te brengen, zou
overwogen kunnen worden om het vormings- en
ontwikkelingspakket dat bestemd is voor gedetineerden uit te breiden met dit specifieke onderdeel.
Hoe de gedetineerden zelf denken over hun relatie
met leden uit hun eigen groep en die uit andere
groepen, kan afgelezen worden uit tabel 2.
Behalve dat we hier een bevestiging kunnen zien
van de opmerking in de vorige paragraaf, dat de
relatie binnen de groepen over het algemeen goed is,
valt in de tabel op dat de verhouding tussen de
Surinamers en de andere twee grote groepen betrekkelijk koel is, zij het dat de Surinamers hun relatie
met de Turken en Marokkanen als iets minder
problematisch zien dan omgekeerd. De honderd
procent Marokkanen die vinden dat hun verhouding
met de Turken matig tot slecht is, moet met een
korreltje zout genomen worden omdat deze vraag
slechts door drie personen werd beantwoord. Ten
slotte valt op dat twee derde van de in deze tabel
opgenomen allochtonen hun relatie met de
autochtone Nederlander als goed percipieert.
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Tabel 2: Relatie tussen etnische groepen
Uitspraak door

Turken
goed
matig/slecht

Turken Marokkanen

Surinamers (autochtone)
Nederlanders

83%
17%

65%
35%

11%
89%

82%
18%

ma6P/slecht

100%

50%
50%

17%
83%

67%
33%

Surinamers
goed
matig/slecht

44%
56%

40%
60%

68%
32%

60%
40%

Marokkanen
goed

(vrij naar Van Immerzeel, 1983)

Slotbeschouwing
flit overzichtsartikel geeft nog eens aan dat er legio
problemen en probleemgebieden zijn voor de
allochtone gedetineerden.
Op organisatieniveau zien we moeilijkheden bij het
bieden van mogelijkheden de eigen culturele
identiteit te beleven. Het toepassen van de voor
autochtone Nederlanders gebruikelijke detentiefasering in het kader van de voorbereiding op de
terugkeer in de maatschappij, is voor de allochtone
gedetineerde nog steeds niet weggelegd. Mogelijkheden die wel voor de autochtone Nederlander
openstaan, gaan niet op voor de allochtone gedetineerde. Tevens lijkt de organisatie er niet in te slagen
bepaalde discriminatoire tendensen uit te bannen.
Op intragroep-niveau levert de grote politieke,
religieuze, etnische en regionale verscheidenheid
conflictstof op die weliswaar niet waarneembaar
overheerst, maar het gevangenisleven er in menig
opzicht niet gemakkelijker op maakt.
Problemen tussen de groepen spitsen zich toe op een
voortzetting van `buiten' bestaande spanningen.
Behalve discriminatie van bepaalde groepen,
ontladen concurrerende posities in de drugshandel
zich soms in de inrichting. Daarnaast heeft zich in de
penitentiaire inrichtingen een hierarchie ontwikkeld
die ertoe leidt dat bepaalde groepen tot een soort
onderbouw zijn gaan behoren.

34

Justitiele Verkenningen. jrg. 15, nr. 2, 1989

Op het persoonlijk niveau resulteert dit in een
cumulatie van problemen voor met name de Turkse,
Marokkaanse en andere (voormalige) buitenlandse
werknemers. De dreiging van uitzetting wordt van at
deze problemen als het meest ernstig ervaren, te meer
daar juist deze groepen at geruime tijd in Nederland
wonen en werken en Nederland als hun vaderland
zijn gaan beschouwen (zie ook Grapendaal, 1987b).
Met andere problemen `valt te .leven' of ze zijn onontkoombaar, hetgeen resulteert in doffe berusting.
We moeten niet de illusie koesteren dat het binnen
de mogelijkheden van het gevangeniswezen of de
lokale inrichtingen ligt om, zelfs at was er genoeg
geld, voor alle gesignaleerde problemen een oplossing
te bieden. Een groot aantal van deze problemen is
inherent aan het (langdurige) verblijf in een gevangenis, we kunnen daar de ogen niet voor sluiten.
Isolatie, taalproblemen, hulpeloosheid en machteloosheid zijn verschijnselen en ervaringen die
samengaan met de langdurige `kaltstellung' die een
vrijheidsstraf is. Daarnaast is een gevangenis een
snelkookpan waarin maatschappelijke fenomenen
versterkt tot uitdrukking komen. De aanwezigheid
van discriminatie bijvoorbeeld is een echo van de
situatie in de vrije maatschappij. Het zou van weinig
realiteitszin getuigen te denken dat door een geIsoleerde aanpak in de inrichtingen jets fundamenteels
veranderd zou kunnen worden.
Niettemin hebben zowel het inrichtingsmanagement
als het gevangeniswezen wet een inspanningsverplichting op dit terrein; te denken valt aan een
uitbreiding van het ontwikkelingspakket voor gedetineerden met etnisch georienteerde cursussen. Zoals
dit ook voor het bewaarderskorps het geval is, is er
niets op tegen jets dergelijks- voor gedetineerden te
organiseren. Een dergelijke inspanningsverplichting
heeft niet alleen geleid tot uitbreiding van de bewaardersopleiding maar had ook tot gevolg dat meer
aandacht besteed werd aan het werven van personeel
uit de etnische groepen.
Kunnen de penitentiaire organisatie en het gevangeniswezen in zijn totaliteit op bepaalde gebieden
werken aan oplossingen in de vorm van (personeels)beleid, scholing en attitudebeInvloeding, met
betrekking tot de eventuele uitzetting hebben zij
weinig in de melk te brokkelen, dit is een zaak van de
vreemdelingenpolitie. Deze complicatie bemoeilijkt
ook de effectieve implementatie van beleid dat
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gericht is op de voorbereiding op de terugkeer in de
maatschappij. Diverse modaliteiten die in de loop der
jaren ontwikkeld zijn om deze overgang te vergemakkelijken, zijn niet toegankelijk voor hen die uitzetting
boven het hoofd hangt. Niet alleen wat betreft
plaatsing in open en half-open inrichtingen, maar ook
voor gebruikmaking van faciliteiten (onderwijs,
hulpverlening, vaardigheidstrainingen) binnen de
inrichting zelf ontbreekt vaak de motivatie.
Rond 1980 was er een hausse te bespeuren in de
aandacht voor etnische minderheden, zowel op
beleids- als onderzoeksterrein. Er werd naarstig
gespeurd naar mogelijkheden om zowel integratie in
de Nederlandse maatschappij te bevorderen als de
betrokkenen gelegenheid te bieden hun eigen
culturele identiteit te behouden. In de penitentiaire
inrichtingen kwam dit tot uitdrukking in aanmoedigingen tot het volgen van cursussen Nederlands en
tegelijkertijd het scheppen van (beperkte) mogelijkheden om de eigen religieuze/culturele manifestaties
actief te belijden. Met de algehele verzakelijking en
veranderingen in financiele prioriteiten op vele
terreinen in de samenleving - en daarmee ook binnen
het penitentiaire bestel - dreigt de aandacht voor
deze groepen weg te ebben en dreigen tal van verworvenheden verloren te gaan. Er is de laatste tijd
betrekkelijk weinig ten goede veranderd in de positie
van de etnische minderheden en buitenlanders in de
inrichtingen. Zoals dit overzichtsartikel echter
aangeeft is er geen reden om genoegen te nemen met
deze stilstand in de ontwikkelingen, al was het alleen
maar omdat stilstand achteruitgang is.
Noten
' Dit artikel leent zich niet voor
de beantwoording van de vraag
naar het waarom van hun grate
aantal, maar naast andere redenen
is hun omvangrijke aanwezigheid
(omvangrijk ten opzichte van
andere buitenlanders) in de
Nederlandse samenleving bier
debet aan.
2 Dit soon zaken speelt natuurlijk
ook op niveau 3 (het intergroepniveau), maar waar het bier om
gaat is dat de organisatie gecon-
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fronteerd wordt met een fenomeen
dat uitgebannen moet worden en
als zodanig onderwerp van beleid
zou moeten zijn.
' Ook al omdat zich ander de
Surinamers een relatief groot
percentage drugsgebruikers
bevindt.
4 lioewel dit in beginsel mogelijk
is, blijkt in de praktijk dat de
voorganger (met name de islamitische imam) nogal eens niet
bereid is am een dienst voor
gedetineerden te houden. Dit
hangt samen met de islamitische

Justitielo Verkenningen, jrg. 15, nr. 2, 1989

wetten die criminaliteit als
schande veroordelen.
Sinds kort is het mogelijk dat
buitenlanders die in Nederlandse
overheidsdienst treden ook de
ambtenarenstatus krijgen.
6 Na de gesloten inrichting komt
de half-open inrichting met elke
vier weken zestig uur verlof en
relatief veel eigen verantwoordelijkheid. Vervolgens is er de open
inrichting: overdag reguliere
arbeid bij een werkgever, 's
avonds in de inrichting en in het
weekeinde naar huis. Met ingang
van dit jaar is in aansluiting op de
open inrichting de dagdetentie als
experiment van start gegaan:
overdag activiteiten in het dagdetentiehuis en 's avonds naar huis.
Tot voor kort gold die dreigende
uitzetting niet voor Surinamers
met de Surinaamse nationaliteit.
Het lijkt er echter op dat dit
`gedoogbeleid' na de verkiezingen
in Suriname langzamerhand aan
verandering onderhevig is.
8 Het Nederlandse penitentiaire
systeem heeft niet de voorziening
die veel Angelsaksische landen
hebben, namelijk de beschermde
detentie. Dit houdt globaal
genomen in dat kwetsbare gedetineerden ondergebracht worden in
een aparte afdeling van de gevangenis.
9 Een kleine uitzondering moet
hier worden gemaakt voor de
Surinamers: van deze groep is
bekend dat zij ook regelmatig
omgaan met Nederlanders.
Andere groepen laten zij over het
algemeen links liggen.
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Inleiding

De drugsproblematiek in de inrichtingen van het
gevangeniswezen is in toenemende mate een
voorwerp van zorg geworden (zie onder andere
Roorda, 1987; Grapendaal, 1987 en voor wat betreft
de pers Elseviers Magazine nr. 5, 1986; NRC,
2-1-1988). Deze ontwikkeling heeft voor het gevangeniswezen vier belangrijke consequenties met zich
meegebracht. Dit zijn ten eerste een geleidelijke
uitbreiding van het hulpaanbod, ten tweede een
uitbreiding van het stelsel van controle- en beheersmaatregelen gericht op het terugdringen van handel,
smokkel en gebruik en ten derde een toename van het
aantal cellen mede als gevolg van de toegenomen
strafduur van opiumwetveroordeelden.
De belangrijkste (vierde) ontwikkeling in het drugsbeleid is echter de hechtere coalitie die tot stand lijkt
te komen tussen het penitentiaire en civiele drugsbeleid met als doel het terugdringen van recidive
(WRR, 1988); beide beleidsterreinen kunnen op deze
wijze meer dienend ten opzichte van elkaar functioneren. Dit is ondermeer een gevolg van het feit dat,
met name de laatste jaren, aanmerkelijk minder
vrijblijvend wordt gedacht over de aanpak van de
drugsproblematiek. Zo is drie kwart van de Nederlandse bevolking van mening dat de overheid
verslaafden moet verplichten zich te laten behandelen. (Sociaal Cultureel Rapport, 1988) Daarnaast
wordt in kringen van wetenschappers en hulpverleners de onontkoombaarheid van een `drangbena* De eerste auteur is werkzaam bij de vakgroep Klinische
Psychologie en Persoonlijkheidsleer van de Katholieke
Universiteit Nijmegen; de tweede is beleidscoordinator
gevangeniswezen op het Ministerie van Justitie. De overige
medewerkenden aan dit artikel zijn eveneens verbonden aan
genoemde vakgroep.
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dering' van verslaafden naar voren gebracht. (De
Smit, 1988; Buikhuisen, 1988) Het Amsterdamse
`straatjunkenplan' kan tenslotte als een beleidsmatige
inspanning worden beschouwd van justitiele- en
volksgezondheidsinstellingen, die aan deze `coalitie'
inhoud geeft. Dit plan is namelijk gericht op het `uit
de circulatie nemen' van een groep van drievierhonderd extreem problematische drugsgebruikers
en gaat uit van de keuze tussen cel en behandeling.
(NRC, 8-4-1988)
De vraag is echter of het gevangeniswezen
daadwerkelijk voor behandeling van drugsgebruikers
is toegerust. De huidige pogingen daartoe kenmerken
zich door pluriformiteit, gebrek aan coordinatie en
een ontbreken van voldoende inzicht in de
kenmerken van de populatie verslaafden. In dit
artikel zal aan de hand van de in de aanhef
genoemde gevolgen van de penitentiaire drugsproblematiek worden ingegaan op de elementen van
penitentiaire drugshulpverlening en -bestrijding en de
sociaal demografische kenmerken van gedetineerde
drugsgebruikers die uit onderzoek bekend zijn. Aan
de hand van een overzicht van het penitentiair drugsbeleid wordt vervolgens geschetst welke moeilijkheden een organisatie als het gevangeniswezen kent
bij de uitvoering van dit beleid en welke gegevens
noodzakelijk zijn voor een betere toetsing en
vormgeving van dit beleid.
Een schets van de penitentiaire drugsproblematiek
FreyaThuile
Sinds van Wisse (1971) het eerste registratieonderzoek uitvoerde naar gedetineerde drugsgebruikers in huizen van bewaring heeft deze populatie
(vrouwen en mannen) een belangrijke aanwas gekend.
In 1971 bedroeg het prevalentiecijfer 10%, op dit
moment gaat het om 32,3%; 27,9% heroinegebruikers
en een aanmerkelijk kleiner aantal cocaMegebruikers
(1988: 4.4%). De cijfers geven slechts een indruk van
het door gedetineerden gerapporteerde gebruik
voorafgaand aan detentie. Waarschijnlijk is om die
reden sprake van een onderrapportage ('dark
number'). (Erkelens, 1987a)
Genoemde cijfers vertegenwoordigen gemiddelden
over de verschillende inrichtingen. Uit onderzoeken
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in inrichtingen met verschillende bestemmingen
(waaronder huizen van bewaring, half-open/gesloten
gevangenissen) komen sterk van elkaar afwijkende
cijfers naar voren. (Rook, 1982; Kommer en
Brouwers, 1986; Grapendaal, van der Linden en
Rook, 1985)
Een tweede groep die een groot beslag legt op de
penitentiaire capaciteit — zij het niet qua aantal — zijn
de opiumwetveroordeelden (10% van het totaal aantal
veroordelingen). De belangrijkste oorzaak hiervan is
de veel langere strafduur die bovendien gemiddeld
steeds langer wordt (1982: 208 dagen, 1987: 332
dagen). Opiumwetveroordeelden en verslaafden zijn
overigens verschillende groepen van personen; het
betreft echter niet wederzijds uitsluitende categorieen ; uit een onderzoek van Rook (1982) onder
langgestraften bleek dat in 35% van de gevallen
sprake was van overlap.
Gevolgen van het toenemend aantal verslaafden en
opium wetveroordeelden

De groei van het aantal gedetineerde verslaafden en
het aantal opiumwetveroordeelden heeft gevolgen
gehad op een drietal terreinen.
a. De toename van de strafduur bij opiumwetveroordeelden met behoud van het principe van een gedetineerde per cel, heeft de facto sterk bijgedragen aan
de uitbreiding van het aantal cellen. (Downes, 1988)
Het zwaartepunt binnen dit accres ligt bij de groei
van het aantal cellen in gevangenissen, te weten
125%. De totale penitentiaire capaciteit begin 1981
was 3798 cellen en zal begin 1991, 7678 cellen
bedragen wat neerkomt op een toename van 102%.
Circa 40% van deze groei komt voor rekening van de
toename van opiumwetveroordelingen.
b. De uitbreiding van het zorgaanbod voor
verslaafden. Er is een bescheiden groei van het specifieke hulpaanbod, te weten het aantal drugsvrije
cellen (capaciteit in 1988: 150). Daarnaast doen
verslaafden, in vergelijking met andere gedetineerden,
een groter beroep op medische diensten, hetzij om
methadon, hetzij om andere rustgevende middelen te
verkrijgen. (Kommer en Brouwers, 1986) Verder
bestaat sinds 1982 de `detentievervangende behandeling' (ex. artikel 47 van de gevangenismaatregel).
Deze biedt de mogelijkheid om na de helft van de
detentieperiode het resterende strafdeel door te
Drugsgebruikers in detentie
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brengen in een behandelinrichting (bijvoorbeeld een
therapeutische gemeenschap). Voortijdig onderbreken
van deze behandeling betekent dat men het strafrestant moet uitzitten. (Roorda, 1988)
c. De derde consequentie betreft problemen die het
gevolg zijn van drugsgebruik (of het gedwongen
stoppen daarmee), -handel en -smokkel. Uit
onderzoek komen wat dit betreft de volgende punten
naar voren.
- Verslaafden vormen een subcultuur waarin veel van
het normen- en waardenpatroon van buiten de inrichtingen zich voortzet. (Meyboom, 1986; Brouwers en
Sampiemon, 1988)
- Verslaafden onttrekken zich met name op medische
gronden (afkickverschijnselen, psychische
problemen), meer dan andere gedetineerden aan het
dagelijks detentieverloop. (Van der Vaart, 1981;
Kommer en Brouwers, 1986)
- Er is sprake van drugsgebruik in penitentiaire
inrichtingen. Hoewel de cijfers tussen inrichtingen
aanmerkelijk verschillen - dit houdt ondermeer
verband met de mate van gemeenschap en de gebouwelijke omstandigheden - en het voornamelijk gaat
om soft-drugsgebruik, leidt dit tot spanningen zowel
tussen verslaafden onderling als tussen verslaafden en
andere gedetineerden. (Rook, 1982; Kommer en
Brouwers, 1986)
- Niet-gebruikers ervaren drugsgebruik als
bedreigend. (Kommer en Brouwers, 1986) Hoewel
studies op dit punt geen eenduidig resultaat te zien
geven, kan worden aangenomen dat slechts een kleine
groep tijdens de detentie voor de eerste keer gebruikt.
- Handel en import van drugs kunnen leiden tot
spanningen, het maken van schulden en het niet
terugkeren van verlof (met name in half-open inrichtingen). (Kommer en Brouwers, 1986; Erkelens,
1987b)
- Niet-geregistreerde verslaafden veroorzaken in
meerdere opzichten problemen (meer straf- en
waarschuwingsrapporten) dan geregistreerde
verslaafden. (Erkelens 1987b)
- Veel verslaafden zijn gepreoccupeerd met drugs;
hierdoor kunnen zij die abstinent willen blijven in
verleiding komen weer te gaan gebruiken. (Brouwers
en Sampiemon, 1988)
- Drugsverslaafden kunnen in tegenstelling tot
alcoholverslaafden een vervangend middel krijgen;
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dit kan als onterecht worden ervaren. (Kommer en
Brouwers, 1986)
- Soft-drugs leiden tot spanningen tussen executief
personeel en gedetineerden en tussen executief
personeel onderling; in het laatste geval gaat het
vooral om de aard van het optreden bij deze regelovertreding.
Hulpverlening: aanbod, vraag en controle
De inhoudelijke inrichting van het regiem is
veranderd als gevolg van de grote toevloed van
verslaafden. (Van der Vaart, 1981) Niet alleen op het
punt van de toename van zorgvoorzieningen en
zorgbehoefte van gedetineerden, maar ook met
betrekking tot controle en beheersmaatregelen. Deze
laatste zijn niet alleen bedoeld voor opsporing van
contrabande en/of gebruik, maar vervullen - met
name in geval van urinecontroles - tevens een functie
als middel ter controle bij bijzondere vormen van
zorg, te weten de drugsvrije afdeling.
Hulpverlenings- en behandelingsaanbod
Aangezien de meeste verslaafden bij binnenkomst
in een penitentiaire inrichting psychische en lichamelijke klachten vertonen die direct verband houden
met drugsgebruik (Erkelens, de Haas en Janssen,
1979; Berghuis, 1981; Meyboom, 1985; Kommer en
Brouwers, 1986; Brouwers en Sampiemon, 1988)
bestaan de twee belangrijkste componenten van de
hulpverlening aan verslaafden uit (acute) medische
zorg en psychosociale begeleiding . Zij wordt verleend
door respectievelijk de gestichtsarts en verplegend
personeel enerzijds en door medewerkers van CAD's,
reclassering en/of andere geestelijke verzorgers
anderzijds.
De medische behandeling van gedetineerde drugsgebruikers is met name gericht op het tegengaan van
onthoudingsverschijnselen en kan plaatsvinden
zonder of met methadon (afbouw- of onderhoudskuur) of met andere psycho-farmaca. Roorda
geeft aan dat een onderhoudsdosis met name bij twee
typen verslaafde wordt verstrekt: de zeer zwaar
verslaafde en de zogenaamde 'honeymoonverslaafde', die aan het begin van de gebruikerscarriere staat. (Roorda, 1985)
Drugsgebruikers in detentie
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De voorwaarden om een programma te mogen
volgen lopen echter nogal uiteen; het gaat in dit geval
om een continuum dat loopt van `soepel naar hard'.
Roorda concludeert in het jaarverslag van de Geneeskundige Inspectie van de Dienst gevangeniswezen
(1987) dat de grote verschillen met betrekking tot het
methadonbeleid nog 'onveranderd waarneembaar'
zijn en stelt dat de consensusbesprekingen tussen
gestichtsartsen blijkbaar nauwelijks invloed hebben
gehad (reeds in 1981 werd overigens aangedrongen
op een meer individuele benadering' (Jaarverslag
1981)).
De psychosociale benadering is individueel of
groepsgericht; zij kan incidenteel van karakter zijn,
bijvoorbeeld contacten met maatschappelijk werk of
geestelijke verzorgers, of meer vervat in het hulpverleningsprogramma. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval
op drugsvrije afdelingen waar speciale CADmedewerkers zijn gedetacheerd en speciaal opgeleid
executief personeel werkzaam is.
De psychosociale hulpverlening aan verslaafden is
gedvalueerd door Meyboom (1985) in het onderzoek
Evaluatie experimen ten opvang van drugsverslaafde
gedetineerden. Zij beschrijft de resultaten van twee
verschillende wijzen van psychosociale hulpverlening
in de huizen van bewaring in Amsterdam en
Rotterdam (n=92). Een belangrijk verschil tussen
beide was dat in Amsterdam sprake was van een
permanente aanwezigheid van CAD-ers terwij1 dit in
Rotterdam niet het geval was. Het uitgangspunt was
om een 'flexibele multi-modale medische benadering'
te hanteren in overleg met de verslaafde. Dit aanbod
beoogde een gedwongen medische behandelingssituatie te vermijden in de hoop dat verslaafden op
deze manier bereid zouden zijn, ook na ontslag
drugsvrij te blijven. Uit de (korte termijn) resultaten
blijkt dat een op maat gesneden medische en psychosociale begeleiding voor gebruikers zin heeft.
Dit laatste wordt ondersteund door recente resultaten van de drugsvrije afdeling van het huis van
bewaring Demersluis te Amsterdam. Door verbetering
van de selectie voor het zogenaamde B-paviljoen
(bestemd voor `gemotiveerde' verslaafden) steeg het
aantal gedetineerden dat na ontslag koos voor
opname in een therapeutische gemeenschap. (Balans,
1988)
De psychosociale zorg staat, evenals het onderzoek
op dit terrein, nog in de kinderschoenen. Het is zelfs
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nog niet duidelijk of er binnen penitentiaire inrichtingen sprake kan of mag zijn van `behandeling'. De
term behandeling is nu nog gereserveerd voor TBS.
Waar op dit moment gesproken wordt van psychosociale hulpverlening is eerder sprake van een zeer
hybride samenstel van wijzen van hulp.
Hulpverleningsbehoefte en hulpvraag
Bij de bespreking van de capaciteitsontwikkeling
van het Nederlands gevangeniswezen werd geconstateerd dat zowel van uitbreiding in de breedte als in de
diepte sprake was. Dit laatste betekent dat in toenemende mate gestreefd wordt naar een gedifferentieerde regiemsopzet en aangepaste activiteitenprogramma's, niet alleen met het oog op het kenmerk
verslaving, maar ook met het oog op aspecten zoals
etniciteit en first-offender status.
In de studie Regiem in ontwikkeling onder de
gedetineerdenbevolking (n = 177) van het HvB
Rotterdam (Grapendaal, van der Linden en Rook,
1985) werd gedetineerden gevraagd naar hun mening
over een blauwdruk voor een - gedifferentieerd regiem;
wat voor toevoegingen zij hierin graag zouden zien en
voor welk regiem zij in aanmerking wilden komen.
Het blijkt dat vooral verslaafden kiezen voor de
zogenaamde hulpverleningsvleugel. Deze groep
kenmerkt zich door motivatie om met gebruik te
stoppen; het ontbreken van bezwaren tegen urinecontroles ; een positieve houding ten opzichte van
deelname aan CAD-groepswerk.
Een soortgelijk onderzoek toonde aan dat
verslaafden (n = 52) die kiezen voor een drugsvrije
detentie worden gekenmerkt door ondermeer een
gemiddeld hogere leeftijd, een langere gebruikers- en
criminele carriere, minder hulpverleningscontacten,
meer drugs- en methadongebruik tijdens detentie en
geen bezwaar tegen urinecontroles, arbeid en
vorming. (Bartelds en Erkelens, 1987)
Hoewel uit deze gegevens blijkt dat de behoefte
aan bijzondere zorg aanwezig is, blijkt dat het vinden
van voldoende gemotiveerde verslaafden een gemeenschappelijk probleem is; slechts een gering
percentage brengt een hulpvraag naar voren. (Balans,
1988) Eenzelfde conclusie geldt de resultaten van art.
47 van de gevangenismaatregel. Roorda (1988) geeft
aan dat 'nog lang niet het optimum is bereikt in het
aantal aanvragen voor opname'. In 1987 ging het om
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70 aanvragen waarvan er 60 werden gehonoreerd;
50% hiervan maakt de opname af tot de ontslagdatum.
Resultaten van controlemaatregelen
Gebruik, handel en smokkel van drugs tijdens
detentie staan op gespannen voet met wat de
commissie Nijborg indertijd omschreef als 'de inhoudelijke en bedrijfsmatige doelmatigheid' van penitentiaire inrichtingen (Rapport Nijborg 1 van de
werkgroep drugsgebruik- en handel in de inrichtingen
van het gevangeniswezen, 1982). Het rapport noemt
een aantal Inethoden ter vaststelling van drugsbezit/
-gebruik':
- inspecteren: dagelijkse bijzondere of algehele
(cel)inspectie, eventueel aan lichaam en kleding;
- fouilleren/visitatie: na elk bezoek alsmede na elke
verlating van de inrichting (al dan niet aan het
lichaam);
- controleren: van de door de gedetineerde bestemde
goederen, pakketten en brieven;
- identificeren: van (mogelijke) drugsgebruikers door
middel van urinetests.
Het personeel van de inrichting kent in alle
gevallen een meldingsplicht daar waar contrabande
(drugs) wordt aangetroffen. Met betrekking tot de
beheersbaarheid zijn twee indicatoren voorhanden,
namelijk de uitslagen van urinecontroles en het
aantal drugsvondsten.
Op dit moment worden met name op drugsvrije
afdelingen urinetests toegepast, hetzij dagelijks, hetzij
steekproefsgewijs. Het grote aantal - op drugsvrije
afdelingen - uitgevoerde urinecontroles (ruim 4500 in
het eerste kwartaal van 1988) en het beperkte aantal
positieve testuitslagen (gemiddeld ruim 3%) staan in
geen verhouding tot het grote aantal drugsgebruikers
in penitentiaire inrichtingen. Zo toont een onderzoek
in het jeugdcircuit bijvoorbeeld aan dat ongeveer 60%
tijdens detentie gebruikt (hoofdzakelijk cannabis).
(Anten en van der Heijden, 1988) Een bijkomende
oorzaak voor dit vertekend beeld kan het felt zijn dat
de sporen van cannabis/hasjiesj langer in het lichaam
achterblijven dan die van stoffen als heroine en
cocaine. (O'Keefe, 1987) Men kan zich afvragen of
deze maatregel zijn doel niet voorbij schiet.
Een tweede indicator voor de beheersbaarheid is
het aantal geregistreerde drugsvondsten in peniten46
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tiaire inrichtingen. In de periode 1985-1987 bedroeg
de toename 83%. Cannabisvondsten betreffen ruim
84% van het totaal aantal drugsvondsten in 1987; de
overige stoffen - harddrugs en andere psychotrope
stoffen - nemen ruim 15% (in 1987) voor hun
rekening.
Samenvattend kunnen we opmerken dat:
- met betrekking tot het hulpaanbod grote verschillen
bestaan;
- hoewel verslaafden te kennen geven behoefte te
hebben aan hulp er weinig verslaafden zijn die daar
daadwerkelijk gebruik van maken;
- men mag betwijfelen of de indicatoren voor
beheersbaarheid een afspiegeling geven van de
daadwerkelijke problematiek.
Achtergrondkenmerken van verslaafde gedetineerden
Op een aantal kenmerken, namelijk gemiddelde
leeftijd, aard van het delict en detentieduur, wijken
verslaafde gedetineerden duidelijk af van niet
verslaafde gedetineerden. Bovendien zijn er binnen
de populatie verslaafden bijzondere risicogroepen die
extra zorg behoeven.
Een veelgehoorde uitspraak - met name als het
gaat over de drugssituatie in Amsterdam (van Brussel,
1988) - is dat de gemiddelde leeftijd van bij de
hulpverlening bekende verslaafden stijgt en dat er
relatief weinig nieuwe jonge verslaafden bijkomen;
de verslaafdenpopulatie `vergrijse. De gemiddelde
leeftijd van gedetineerde verslaafden is lager dan de
gemiddelde leeftijd van alle gedetineerden (31 jaar);
het verschil bedraagt over het algemeen 4-5 jaar.
Vrouwen vormen hierop een uitzondering (gemiddeld
28 jaar). (Brouwers en Sampiemon, 1988) Ten aanzien
van de culturele achtergrond komen uit onderzoek
overigens uiteenlopende percentages; in de helft tot
drie kwart van de gevallen gaat het om gedetineerden
van Nederlandse origine. Een uitzondering hierop
vormt de door Rook (1982) beschreven populatie in
inrichtingen voor langgestraften die voor meer dan de
helft bestond uit gedetineerden. van Surinaamse/Antilliaanse herkomst.
De delicten waar gebruikers voor veroordeeld zijn
betreffen vooral vermogensdelicten en in mindere
mate opiumwetdelicten en geweldsdelicten. Evenals
de constatering van het onderzoek Drugs en detentie
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(Erkelens, de Haas, Janssen, 1979) en het onderzoek
in de half-open inrichting Westlinge (Erkelens, 19876)
verschillen wel- en niet-gebruiker wel met betrekking
tot het delict van veroordeling; niet-gebruikers plegen
meer delicten gericht tegen de persoonlijke vrijheid
en geweldsdelicten.
Met betrekking tot de detentieduur noemen Cozijn
en van Dijk (1979) dat ruim een derde langer zit dan
drie maanden, tegenover een kwart dat minder dan
een maand zit. Zij concluderen daarnaast dat drugsgebruikers gemiddeld langer zitten dan nietgebruikers. Rook (1982) vindt in zijn studie (onder
langgestraften) een omgekeerde relatie. Meyboom
(1985) komt uit op 43,1% die langer zit dan drie
maanden. Wellicht is dit - in vergelijking met de
gegevens van Cozijn en van Dijk (1979) - een gevolg
van het toegenomen capaciteitsgebrek in het gevangeniswezen.
Bijzondere risicogroepen en drugsgebruik

Onderzoek onder verslaafden die bekend zijn bij de
hulpverlening toont aan dat in veel gevallen sprake is
van het verschijnsel comorbiditeit. Dit is het geval
wanneer meerdere psychiatrische stoornissen
(waaronder verslaving), eventueel in combinatie met
lichamelijke klachten en/of ziekten tegelijkertijd
optreden. (van Limbeek, 1988)
Een en ander blijkt ook bij bestudering van P1GGgegevens (Patientenregistratie Intramurale Geestelijke
Gezondheid) van opnemingen van gedetineerden
door Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen (APZ) in
1984. Bij 50,4% is sprake van een alcoholpsychose, bij
43,1% van een drugspsychose. Met betrekking tot
geestelijk gestoorde gedetineerden valt eveneens op
dat verslaving in de meeste gevallen een rol speelt.
Tuinier (1987) vindt onder 300 gedetineerden van de
Forensische Observatie en Begeleidings-Afdeling
(FOBA) in 69,3% de diagnose `addictie' (misbruik/
verslaving aan middelen), waarbij drie kwart (74,4%)
van deze groep verslaafd is aan °platen. Deze
gegevens stemmen overeen met buitenlands
onderzoek. (Griffiths, 1988)
In een exploratief onderzoek naar suicidaal gedrag
van gedetineerden in Nederland (Bernasco, Kerkhof,
Van der Linden, 1988) wordt het waarschijnlijk
gevonden dat - hoewel verslaving slechts zelden als
aanleiding genoemd wordt en bij drugsgebruikende
48
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gedetineerden niet vaker voorkomt — de relatie tussen
`drugsgebruik en suicidaal gedrag meer indirect en
deels onbewust aanwezig is'. Verslavingsgedrag is
dikwijls een belangrijke oorzaak van een groot aantal
andere problemen (lichamelijk, financieel, sociaal,
psychisch). Daarnaast vertonen de motieven voor
verslavings- en suIcidaal gedrag overeenkomst,
namelijk verandering/ihterruptie van een als
ondraaglijk ervaren toestand. De auteurs concluderen
dat in de nabije toekomst ook in penitentiaire inrichtingen een toename in de omvang van dit verschijnsel
te verwachten is.
Een groep die steeds meer in het centrum van de
belangstelling komt te staan zijn de intraveneuze
drugsgebruikers; zij zouden een belangrijke bron
kunnen zijn voor verdere verspreiding van het HIVvirus, met name onder de heteroseksuele populatie.
(Wish, O'Neill e.a., 1988) Uit een overzichtsstudie
blijkt dat 20-30% van de gedetineerden in Europese
gevangenissen intraveneus drugsgebruiker is.
(Harding, 1987) Ten aanzien van de Nederlandse
situatie beschikken we slechts over enkele, reeds
gedateerde gegevens. Erkelens, Haas en Janssen
(1979) vinden met name onder Nederlandse (65,6%)
en buitenlandse gedetineerden (42,9%) intraveneus
drugsgebruik; Meyboom (1985) vindt bij 49,6% intraveneus gebruik ten tijde van de arrestatie. Recente
Nederlandse gegevens met betrekking tot HIV-status
en intraveneus drugsgebruik laten zien dat van 129
opgemaakte HIV-statussen er 32 HIV-positief waren,
waarvan 22 intraveneuze gebruikers (Bron: Directoraat Generaal Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van Justitie). Het is echter niet
uitgesloten dat deze, nog kleine groep in de toekomst
aanmerkelijk zal groeien.
De belangrijkste vraag die zich met betrekking tot
genoemde groepen voordoet is wat de aard en de
omvang van de zorg voor hen dient te zijn. Kunnen
zij ingepast worden in bestaande vormen van
regiemsdifferentiatie, vergen zij bijzondere aandacht
bij screening, of horen zij iiberhaupt niet thuis in een
penitentiaire inrichting? Ten aanzien van intraveneuze drugsgebruikers doet zich de vraag voor of een
verplichte Aids-screening gerechtvaardigd en/of
noodzakelijk is.
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Penitentiair drugsbeleid: een beleid in ontwikkeling
Penitentiair drugsbeleid kent een korte historie. In
eerste aanzet is het ontwikkeld am het hoofd te
bieden aan de penitentiaire drugsproblematiek
middels hulpverlenings- en beheersingsmaatregelen.
De druk vanuit de samenleving am een grotere
bijdrage te leveren aan het terugdringen van de
drugsproblematiek betekent echter uitbreiding van
het behandelingsaanbod en een breuk met het
totnutoe gevolgde kleinschalige beleid dat zich slechts
moeizaam een plaats weet te verwerven. Een belangrijke lacune in de beleidsvoering - mede met het oog
op uitbreiding en verbetering van de zorg - is echter
het gebrek aan inzicht in de gezondheidsaspecten van
de verslavingsproblematiek.
huidige penitentiair drugsbeleid
Tot het begin van de jaren tachtig was de orientatie
ten opzichte van verslaafden zowel op justitieel als
penitentiair terrein voornamelijk gericht geweest op
het gebruik (waaronder bezit, handel) en niet zozeer
op de gebruiker. (WRR, 1988; Van Dijk, 1985) De
toenemende aandacht voor gebruikerskenmerken en
het steeds specifiekere beleid op die punten waar de
gebruiker in aanraking komt met justitie komen onder
andere naar voren in de regeringsnota Dwang en
Drang. (TK, 1987-1988,20 145, nrs. 1-2) De zorg
voor verslaafde gedetineerden is het penitentiair
bestel als het ware opgedrongen in het kader van een
bredere maatschappelijke ontwikkeling waarin onder
andere de nota Kleine Critninaliteit een grote rol heeft
gespeeld. (Van Dijk, 1985)
Deze verandering heeft echter geleidelijk aan
plaatsgevonden. Onderzoek verricht aan het begin en
het einde van de jaren zeventig toonde aan dat
detentie een breekpunt vormde in de continuIteit van
het proces van hulpverlening voor verslaafden.
(Cozijn en Van Dijk, 1978; Meyboom, 1985)
Daarnaast kenden penitentiaire inrichtingen
onderling een grate verscheidenheid in hulpverlening
(die zich voornamelijk tot detoxificatie beperkte) en
ontbrak de kennis en deskundigheid voor een
afgestemde bejegening.
Deze problemen, te weten de discontinuiteit in de
hulpverlening, het gebrek aan afstemming tussen
intra- en extra-penitentiaire hulpverlening en de
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toename van drugsproblemen binnen penitentiaire
inrichtingen gaven de aanzet tot het penitentiair
drugsbeleid. De doelstellingen van het penitentiair
drugsbeleid, in 1983 gemunt door de staatssecretaris
van Justitie, richten zich ondermeer op het
voorkomen van invoer en handel, het beteugelen van
gebruik, het beschermen van (verslaafde) gedetineerden die vrij van drugs willen zijn, het bieden van
medische en psycho-sociale bijstand en het
gelegenheid bieden tot verdere behandeling in extrapenitentiair verband. (TK, 1983-1984, 18 174, nr. 1)
De belangrijkste ontwikkelingen in het penitentiair
drugsbeleid sinds 1983 zijn samen te vatten in onderstaande punten.
- Kleinschalige groei van specifieke hulpverlening
tegemoetkomend aan bijzondere zorgbehoeften van
verslaafde gedetineerden en daarnaast bedoeld om
een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
beheersing van de drugsproblematiek; de belangrijkste bijdrage in dit verband is de opzet van drugsvrije afdelingen.
- Het creeren van de mogelijkheid tot transfer van
verslaafde gedetineerden naar een behandelingsinstelling door middel van artikel 47 ('detentievervangende behandeling').
- Standaardisatie en uitbreiding van de algemene
medische zorg. In het verleden zijn meerdere malen
zogenaamde consensusbijeenkomsten georganiseerd
met als doel meer uniformiteit in de wijze van behandeling te krijgen.
- Inzet van extern personeel (medewerkers CAD) bij
de drugshulpverlening. CAD-ers zijn permanent
gedetacheerd binnen de inrichting; zij trachten
hulpverleningscontacten te initieren of te continueren
met het oog op hulpverlening na detentie.
- Deskundigheidsbevordering van penitentiair
personeel. Vanaf 1980 besteedt het Centraal
Wervings- en Opleidingsinstituut (CWOI) aandacht
aan het onderwerp 'drugs en drugsgebruikers'. Voorts
worden periodiek studiedagen georganiseerd met het
doel te komen tot informatie-uitwisseling en verdere
professionalisering van inrichtingsstaven en
personeel.
- Uitbreiding van het stelsel van (controle)maatregelen ter beheersing van smokkel, handel en gebruik
van drugs. Recentelijk is de mogelijkheid tot urinecontrole uitgebreid door invoering van verplichte
urinecontroles. (Trouw, 3-12-1988)
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- Regiemsdifferentiering, waarbij een onderscheid
gemaakt wordt tussen wel en niet gemotiveerde
verslaafden.
Centrale onderdelen van dit beleid zijn de instelling
van drugsvrije afdelingen en de tewerkstelling van
CAD-ers op deze afdelingen. Drugsvrije afdelingen
bieden de mogelijkheid om, op grond van een aantal
toelatingseisen, in speciaal daartoe bestemde afgezonderde afdelingen (of een aantal cellen), een
beschermde detentie door te brengen. Deze is gericht
op gedetineerden die te kampen hebben met verslavingsproblemen. Aanmelding voor de drugsvrije
afdeling geschiedt op vrijwillige basis en staat open
voor diegenen die Nederlands spreken, gemotiveerd
zijn om met drugsgebruik te stoppen en bereid zijn
deel te nemen aan het (hulpverienings)programma
van de drugsvrije afdeling. De hulpverlening is
gericht op psychosociale en medische hulp, respectievelijk op de motivatie om deze hulp te aanvaarden.
Met name dit laatste behoort tot de taak van de
CAD-medewerker. Het is van belang te benadrukken
dat het verblijf op een drugsvrije afdeling niet
beschouwd kan worden als een therapeutische behandeling gericht op duurzame abstinentie. Dit laatste
vindt plaats middels de zogenaamde `detentievervangende behandeling' ex. artikel 47. (Roorda, 1988)
Drugsvrije afdelingen leveren, naast een 'hulpverlening op maat', ook een bijdrage aan een betere
beheersing van het detentie- en werkklimaat. De
toename van verslaafden en gebruikers, en bijgevolg
van drugsproblemen binnen inrichtingen, doet
namelijk niet alleen afbreuk aan de bedrijfsmatige
doelmatigheid Maar staat ook op gespannen voet met
de doelstellingen van het gevangenisbeleid zoals
geformuleerd in de nota Taak en Toekomst van het
Nederlandse Gevangeniswezen (1982). Deze behelzen
het streven naar een humane tenuitvoerlegging van de
detentie, het beperken van de schadelijke gevolgen
van detentie en het voorbereiden op de terugkeer in
de samenleving door 'het scheppen van mogelijkheden en kansen voor gedetineerden om te werken
aan hun persoonlijke ontwikkeling en het oplossen
van eventueel aanwezige psycho-sociale problemen'.
Deze doelstellingen laten zich minder makkelijk realiseren bij deze categorie van veeleisende gedetineerden.
Recente ontwikkelingen wijzen uit dat penitentiaire
drugshulpverlening een steeds belangrijker aangrij52
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pingspunt wordt om verslaafden te behandelen c.q.
hulp te bieden. In het rapport Rechtshandhaving van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(1988) wordt ondermeer aangedrongen op een betere
afstemming en hechtere samenwerking tussen civiele
drugshulpverlening en de zorg voor verslaafden in
penitentiaire inrichtingen. Voorts wordt gewezen op
de zeer beperkte drugsvrije capaciteit die bovendien
ook nog voor niet verslaafde gedetineerden openstaat.
Een p'enitentiaire behandelinrichting voor gemotiveerde verslaafden wordt derhalve bepleit. In dit
verband wordt op gezamenlijk initiatief van de Ministeries van Justitie en WVC gedacht aan een Forensische Drugs Kliniek (FDK) waar verslaafden
behandeld kunnen worden. (Erkelens, 1988) Deze
geconcentreerde aanpak wijkt af van de tot nu toe
gevolgde kleinschalige, gedeconcentreerde werkwijze.
Knelpunten en lacunes in het penitentiair drugsbeleid
Een belangrijk probleem voor het penitentiair
drugsbeleid is het verkrijgen van eenheid in verscheidenheid. De verscheidenheid heeft niet alleen
betrekking op het feit dat inrichtingsdirecties in
belangrijke mate het regiem inhoudelijk kunnen
vormgeven, maar ook op gebouwelijke kenmerken en
mogelijkheden, verschil in sanctiebeleid ten opzichte
van drugs, hulpverleningsprogramma's en niet in het
minst op de populatie verslaafden. Pluriformiteit
heeft bijna automatisch afstemmingsproblemen tot
gevolg indien men moet leren omgaan met nieuwe
elementen zoals penitentiaire drugshulpverlening en
externe drugshulpverleners (CAD-ers) en bovendien
een juiste balans aan moet brengen tussen helpen en
vergelden.
De belangrijkste knelpunten met betrekking tot het
beleid zijn als volgt weer te geven:
- er bestaat te weinig aansluiting tussen de aard van
de civiele hulpverlening en de penitentiaire drugshulpverlening (met name bij drugsvrije afdelingen en
in geval van de methadonverstrekking);
- continu'iteit van zorg na detentie wordt bemoeilijkt
door gebrek aan opvang bij behandelinstellingen;
- overplaatsing van gedetineerden (bijvoorbeeld van
huis van bewaring naar gevangenis) sluit in veel
gevallen de weg naar verdere hulpverlening af;
- inrichtingen voor langgestraften hebben een lande-
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lijke functie, hetgeen de contacten bemoeilijkt met de
lokaal operende CAD's.
Daarnaast zijn er een aantal knelpunten op inrichtingsniveau, die met name liggen op het vlak van
communicatie zowel binnen de inrichting, tussen
inrichtingen en tussen de inrichtingen en het departement. (Boekhoudt, 1988) CAD-ers en PIW-ers
(penitentiaire inrichtingswerkers) werken ieder vanuit
hun eigen optiek. Dit kan met name bij disciplirtaire
maatregelen wrijving geven; CAD-ers kunnen
bijvoorbeeld alleen maar gebruik maken van
programmasancties. Directies kunnen een defaitistische of juist een actieve houding aannemen ten
opzichte van de drugsproblematiek.
Deze opsomming van knelpunten, in het bijzonder
ten aanzien van het beleid, zal nauwelijks tot de
verbeelding spreken. Oplossing of verzachting van
deze knelpunten zal niet alleen meer structurering
vergen van overleg en/of meer middelen. De vraag
die centraal staat is hoe ver men een gezondheidsprobleem zoals drugsverslaving tegemoet dient te treden.
Wat dient de reikwijdte van het gezondheidsbeleid te
zijn, en wat zijn de implicaties voor andere zorgbehoevende groepen? Is behandeling aanvaardbaar,
bijvoorbeeld in de vorm van psychotherapie, of mag
hier pas van gesproken worden indien sprake is van
TBS?
Het bijzondere van een organisatie als het gevangeniswezen is dat zij zelf maar een klein aandeel heeft
in het beantwoorden van deze vraag. Het voeren van
een strategisch beleid, waarbij de missie van de
organisatie wordt bepaald, lijkt voor een belangrijk
deel afhankelijk van de manier waarop de samen!eying de negatieve gevolgen van de drugsproblematiek ervaart en de manier waarop zij naar het
gevangeniswezen wenst te kijken. De recente reeds
genoemde WRR-voorstellen naast de nota Samenleving en Criminalise* hebben een ontwikkeling
ingeleid waarbij het gevangeniswezen voor
verslaafden een belangrijke functie krijgt toebedeeld
als hulpverleningsinstantie; deze ontwikkeling lijkt
onontkoombaar.
Lacunes met betrekking tot onderzoek
Het merendeel van het onderzoek naar het thema
'drugs en detentie' heeft in het licht gestaan van de
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negatieve gevolgen die de drugsproblematiek veroorzaakt in penitentiaire inrichtingen. Onderzoek vanuit
een gezondheidsoptiek ontbreekt nagenoeg. Daarentegen wordt ook met betrekking tot de populatie
(verslaafde) gedetineerden steeds meer gesproken in
termen van risicogroepen, hulpvraag en hulpbehoefte.
Voorts wordt ten aanzien van het te voeren beleid
door zegslieden van het Ministerie van Justitie
gesproken van 'clientgerichtheid'. (Erkelens, 1988a)
Het is echter de vraag of met de bestaande mogelijkheden tot screening en de reeds bestaande registraties
deze kreet valt waar te maken.
Indien men een detentie op maat, of flexibele
vormen van detentie wil bieden aan gedetineerde
drugsgebruikers zouden de volgende typen van
toegepast onderzoek hier een bijdrage aan kunnen
leveren.
- Zogenaamde 'service delivery' research, zoals
bijvoorbeeld uitgevoerd door Newman en Price
(1977). het gaat hierbij om de beschrijving van de
opzet van penitentiaire drugshulpverlening in
modellen.
- Individueel gericht onderzoek; een voorbeeld
hiervan is het reeds vermelde onderzoek naar de
hulpbehoefte van verslaafde zelfmelders. (Bartelds en
Erkelens, 1988) Clientgerichtheid, bij aanwezigheid
van bijzondere risicogroepen, vereist echter ook dat
het spectrum van hulpverlening steeds verfijnder
wordt ontwikkeld. De vraag is dan of bepaalde
hulpbehoeften bij bepaalde typen gedetineerden zijn
te onderkennen. Dit laatste wordt ondermeer
bevestigd door het onderzoek naar suIcidaal gedrag
bij gedetineerden (Bernasco, Kerkhof en van der
Linden, 1988) en door buitenlands onderzoek onder
(verslaafde) gedetineerden. (Hodgins en Lightfoot,
1988; Miller, 1986)
Een tweede vorm van individueel onderzoek is het
zogenaamde carriere-onderzoek dat inzicht biedt in
zowel het verloop van drugsgebruik en criminaliteit
als in de factoren die een rot spelen bij herstel.
Wellicht kan dit type onderzoek nader inzicht geven
in de vraag in hoeverre een penitentiaire drugshulpverlening, naast een civiele, kan bijdragen tot het
`indikken' van de carriereduur.
- Programma-evaluatie; hoewel evaluatie van de
effecten van nieuwe beleidsprogramma's (waaronder
bijvoorbeeld'drugsvrije afdelingen) in de VS at
jarenlang traditie is en daar ondermeer gepresenteerd
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wordt met de rationale 'the taxpayer has a right to
know', staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. Beleidsprogramma's worden in veel
gevallen onder sterke politieke druk geimplementeerd
en vervolgens weer verlaten zonder noemenswaardige
kennis over de effecten. Stimson (1987) merkt in dit
verband over de Britse situatie op: 'The clinic system
may be passing before it has been properly
examined; data for routine monitoring..., let alone
evaluation, are missing.' Veelal wordt gesproken van
'de' pragmatische aanpak, als kenmerk van het
Nederlandse (penitentiair) drugsbeleid. (Erkelens,
1987) Waarschijnlijk wordt deze karakteristiek ook
toegekend met het oog op het bereiken van bepaalde
gewenste effecten; hierin bestaat echter nauwelijks
enig inzicht.
- Onderzoek naar alternatieve vormen van detentie.
In Amerikaanse publikaties wordt recentelijk veel
aandacht besteed aan de zogenaamde 'intensive
probation supervision'. (Petersilia, 1988; Wish,
Cuadrado en Martorana, 1986) Deze wordt
ondermeer gekenmerkt door electronisch bewaakt
huisarrest, frequente urinecontrole en het samenwerken met 'community sponsors', die de reclasseringsambtenaar bijstaan in zijn taak om de door de
rechter opgelegde voorwaarden te controleren.
Nagegaan zou moeten worden waaruit deze
programma's bestaan, of invoering in Nederland
wenselijk c.q. mogelijk is en onder welke
voorwaarden dit dient te geschieden.
De noodzaak van genoemd onderzoek neemt niet
weg dat in veel gevallen met creativiteit en enthousiasme wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
nieuwe wijzen van hulpverlening. (Balans, 1988;
Boekhoudt, 1988) Daarbij ontbreekt echter de sturing.
Epidemiologische gegevens, naast onderzoek naar
'service delivery', de effecten en de kosten en baten
van penitentiaire drugshulpverlening, zijn derhalve
onontbeerlijke instrumenten om beleid te kunnen
uitzetten.
Nabeschouwing
In zijn openbare les Het gevangeniswezen in de
branding (1964) hanteert Veringa de termen koers en
drift. De koers wordt bepaald door een zich steeds
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uitbreidende humanisering van de detentie. De drift
verwijst naar de steeds wisselende benadering van de
vraag hoe de delinquent het meest verantwoord kan
worden voorbereid op de terugkeer in de vrije samenleving.
De penitentiaire drugsproblematiek heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het uitzetten van de
recente (en toekomstige) koers van de inhoudelijke
ontwikkeling binnen het gevangeniswezen. In
navolging van Veringa's nautische terminologie zou
men kunnen stellen dat bij het zoeken naar mogelijkheden om op koers te kunnen blijven, de drugsproblematiek (tijdelijk) tot laveren dwingt. Hierbij wordt
vooral gezocht naar mogelijkheden voor een
humanere benadering van verslaafden, echter niet
met uitsluiting van andere gedetineerden. Men beoogt
immers een beter detentieklimaat voor gedetineerden
in het algemeen. Hoewel het diepergaand onderzoek
zou vergen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het
stelsel van regiemsdifferentiatie en de verschuiving
van resocialisatie, met het oog op de periode na
detentie, naar een meer pragmatischer aanpak gekenmerkt door hulpverlening tijdens detentie, in belangrijke mate versneld is als gevolg van het toegenomen
aantal verslaafden. Met betrekking tot de drift is
opgemerkt dat zich een steeds meer toegesneden en
maatschappijgerichter benadering heeft ontwikkeld,
onder andere door de inzet van CAD-ers, de totstandkoming van drugsvrije afdelingen en het gebruik van
artikel 47. Het gaat in deze gevallen (met uitzondering van artikel 47) om faciliterende hulpverlening.
Men is echter zeer terughoudend daar waar het gaat
om behandeling in penitentiair verband. Aan de
andere kant beginnen de grensvlakken tussen justitie
en geestelijke gezondheidszorg (waaronder de drugshulpverlening) steeds meer te vervagen. (Pols, 1988)
Niet alleen vanwege het `draaideue fenomeen, maar
ook omdat zich binnen penitentiaire inrichtingen
steeds meer psychiatrische stoornissen aftekenen,
waarbij in veel gevallen verslaving een rol speelt.
Onlangs gaf de directeur voor het gevangeniswezen
aan dat dit instituut steeds meer een `ultimum
refugium' wordt voor 'categorieen mensen met vaak
sterk problematische kanten als geestelijke stoornissen, drugsverslaving en minimale tot geen
scholing'. De gevangenisstraf heeft een functieverandering ondergaan waarbinnen maatschappijbe-
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scherming en vergelding centraal staan. (Van der
Goorbergh, 1988)
Daarnaast is het onvermijdelijk dat als gevolg van
het grote aantal verslaafden en de aanwezigheid van
bijzondere risicogroepen binnen penitentiaire inrichtingen steeds duidelijker de roep om een eigen
gezondheids(voorzieningen)beleid zal ontstaan. De
recente WRR-voorstellen waaronder in het bijzonder
het creeren van een aparte inrichting voor behandeling van verslaafden, hebben hiervoor de weg
geopend. Voorts zien wij een verschuiving naar het
'public health' (openbare gezondheidszorg)
perspectief met name als gevolg van de Aids-problematiek, haar relatie met intraveneus drugsgebruik en
de mogelijke verspreiding van het virus onder de
heterosexuele populatie. In het kielzog daarvan zal
het gevangeniswezen zich dienen te bezinnen op een
beleid. Deze ontwikkelingen betekenen dat men,
naast de omvangrijke capaciteitsuitbreiding die mede
een gevolg is van het toenemend aantal verslaafden
en opiumwetveroordeelden, anno 1989 wederom kan
spreken van `een gevangeniswezen in de branding'.
Tot slot lijkt het de vraag of het gevangeniswezen
op eigen kracht door deze branding heen kan komen.
Vereisten als een verdere professionalisering van het
personeel en uitbouw van voorzieningen vormen geen
geringe opgave. Versterking van de samenwerking
met volksgezondheid(sinstellingen) zal een goede
ondersteuning kunnen bieden. Maar twee te vervullen
basisvoorwaarden gaan daar echter aan vooraf.
In de eerste plaats zal het naar onze opvatting van
belang zijn de grenzen en mogelijkheden van het
concept bejegening en behandeling van verslaafde
gedetirteerden verder te ontwikkelen. In de tweede
plaats lijkt op enige termijn ook een politieke
(her)bezinning onvermijdelijk over de positie van het
gevangeniswezen in de verslavingszorg, over de
toepasbaarheid van voornoemd concept en de consequenties die daar uit voort vloeien voor de verslavingszorg in het algemeen en het gevangeniswezen in
het bijzonder. Dat deze branding niet te heftig moge
zijn.
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Psychose en gevangenis
prof. dr. N.W. de Smit*

Inleiding
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe een
adequate opvang en behandeling kan worden
gevonden voor die gedetineerden die in en eventueel
door hun verblijf in de strafgestichten en huizen van
bewaring psychisch gestoord taken. In historisch
perspectief geplaatst komt men dit probleem reeds
tegen ten tijde van de Franse revolutie. In 1793
vestigt de Parijse gevangenisarts Philippe Pinel de
aandacht van de revolutionaire autoriteiten op het
feit dat zich in de stadsgevangenis, de Bicetre, een
groot aantal geesteszieke gevangenen bevindt. Hij
acht het strijdig met de geproclameerde rechten van
de mens dat zieke mensen verzorging en behandeling
ontberen en bepleit hun overplaatsing naar het krankzinnigengesticht. Hierop bevrijdt Pinel de krankzinnigen van hun ketenen. Deze gebeurtenis heeft een
symbolische betekenis gekregen en confronteert het
gevangeniswezen met de vraag hoe om te gaan met
geestesziekten.
Psychisch gestoorde gedetineerden: een categorisch
probleem
Als we spreken over gedetineerden als een categorisch probleem, dan bedoelen we daarmee dat niet
zozeer deze groep als zodanig problematisch is als
wel de identificatie van de personen die tot die groep
gerekend moeten worden. Wanneer kan men spreken
van een psychisch gestoorde gedetineerde? Welke
criteria hanteert men daarbij? Men zou bijvoorbeeld
de somtijds bizarre, onaangepaste gedragingen van de
* De auteur is als psychiatrisch adviseur verbonden aan het
Directoraat-generaal Jeugdbescherming en delinquentenzorg
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gedetineerde als uitgangspunt kunnen nemen. Daartegenover kan echter worden gesteld dat insluiting in
een huis van bewaring op zichzelf een crisissituatie
impliceert en dat in het crisisgedrag het abnormale
eigenlijk normaal is. (De Smit, 1971) Kan men met
andere woorden het medisch model en het daarbij
behorende ziektebegrip wel hanteren? In het
verlengde daarvan is het de vraag op wiens oordeel
men eigenlijk dient af te gaan bij de identificatie van
een psychisch gestoorde gedetineerde: dat van de
dominee, de bewaarder, de psycholoog of de
psychiater?
Bij de beantwoording van de vraag welke personen
nu precies tot deze groep behoren, dient in elk geval
een onderscheid gemaakt te worden tussen een
kleine, maar veel aandacht vragende groep van
ernstig psychisch gestoorde gedetineerden en een veel
grotere groep. Deze tweede groep gaat in feite geleidelijk over in de gehele gedetineerdenpopulatie. Zij
heeft door verstoring van het psychisch evenwicht
tussen draagkracht en draaglast psycho-sociale zorg
nodig.
In existentiele zin reageert ieder mens op onvrijheid
op een karakterologisch bepaalde geheel eigen wijze.
De een zal zich afsluiten in een wantrouwend
isolement; de ander kiest voor een bravoure-achtige
macho-houding; de derde gaat tobberig vaak naar het
ziekenrapport en geeft aan elk kwaaltje overdreven
aandacht; de vierde wordt een ruziezoeker die bij het
minste of geringste met de bewaarders overhoop ligt;
de vijfde vervalt in een zwijgende, bedrukte
stemming.
In het in 1983 verschenen rapport van de.
commissie Psychiatrische/therapeutische Voorzieningen voor het Gevangeniswezen wordt aangegeven
dat dergelijke stoornissen veelvuldig voorkomen. Men
kan stellen dat een derde deel van de gevangenispopulatie psycho-sociale zorg van node heeft. Daarmee
wordt niet bedoeld dat dan de doelstelling van het
gevangeniswezen, zoals deze is neergelegd in de
Beginselenwet, waarin wordt gesteld dat de gevangenisstraf mede ten dienste moet worden gesteld van de
resocialisatie van de gedetineerden, wordt waargemaakt.
Psycho-sociale zorg heeft betrekking op een
minimumdoelstelling; namelijk de zorg dat iemand in
ieder geval niet zodanig vertekend uit de gevangenissituatie komt dat hij of zij daardoor in de aanpassing
Psychose en gevangenis
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aan de maatschappij blijvend wordt geschaad.
Psycho-sociale zorg moet er met andere woorden
voor waken dat de gevangenis niet invalideert! Een
belangrijk onderdeel van deze psycho-sociale zorg
vormt ook het contact 'met buiten' dat door de reclassering wordt onderhouden en ook door het penitentiair maatschappelijk werk bevorderd wordt.
Valt de zorg voor de groep van psychisch gestoorde
gedetineerden toe aan het medisch-psychiatrisch
kader, de veel grotere tweede groep is de zorg van de
gehele penitentiaire staf. Is in de eerste groep het
medisch-psychiatrisch denken leidraad, in de tweede
is de psychiater onderdeel van een team. Dit team
bestaat verder uit de bejegenings-coordinator, de
psycholoog, de geestelijk verzorger, de penitentiair
maatschappelijk werker, de gestichtsarts en de
verpleegkundige. Het betreft een heel scala van
functionarissen die in het strafgesticht belast zijn met
de zorg en de begeleiding van de gedetineerden.
De psychiater in het Huis van Bewaring heeft bij de
scheiding en onderscheiding van de twee groepen een
zeer bijzondere plaats. De psychiater is degene die
door het stellen van de diagnoses `geestesziekte' de
psychisch gestoorden als categorisch probleem kan
definieren. Enerzijds is de psychiater belast met de
opvang en behandeling van die kleine groep, anderzijds heeft de psychiater een consulentfunctie ten
opzichte van de gehele gestichtsbevolking.
In een tweetal recente enquetes trachtte het gevangeniswezen inzicht te krijgen in de omvang van het
probleem van de zeer ernstig psychisch gestoorde
gedetineerden die zich in de strafgestichten bevinden.
Begin 1987 werd de eerste gehouden. Het betrof een
enquete onder alle districtpsychiaters, verbonden aan
de verschillende districtspsychiatrische diensten in de
arrondissementen. De enquete kwam tot het op
zichzelf schrikbarend hoge aantal van circa drie
procent van de gedetineerden die zo ernstig psychisch
ziek zijn dat zij in aanmerking komen voor onmiddellijke overplaatsing naar verpleeg- en behandelinstituten buiten de penitentiaire wereld (de onderzoekspopulatie telde 3650 gedetineerden). Een tweede
enquete die in het najaar van 1988 werd uitgevoerd
heeft volgens de eerste gegevens, die bij het totstandkomen van dit artikel nog niet volledig zijn verwerkt,
geen dating te zien gegeven. In absolute zin was er
sprake van een stijging van 110 naar 175 gevallen.
Het betreft derhalve een probleemcategorie van grote
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intensiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarbij
dient bedacht te worden dat in de jaren zestig
gevallen van psychose slechts incidenteel
voorkwamen.
De psychoticus en het strafgesticht
Eerder werd gesteld dat het bestaan van lichte
psycho-pathologische stoornissen in gevangenissen en
huizen van bewaring bij de routine van alledag
kunnen behoren, hetgeen deze overigens niet minder
ernstig maakt. Heel anders is het bij die psychische
stoornissen waarbij de gedetineerde het contact met
de realiteit heeft verloren. In klinisch-psychiatrische
zin wordt dan gesproken van een psychose. Een
psychose is een geestesziekte waarbij het contact met
de realiteit gedurende langere tijd verbroken is. De
psychoticus leeft in een eigen wereld en gehoorzaamt
niet meer aan de realiteit van alledag, noodzakelijk
voor de aanpassing aan deze realiteit. Is de ruimte
voor een psychotische leefwereld in de vrije
maatschappij reeds beperkt, in een strafgesticht met
strikt gereglementeerde routine, constante bewaking
en begeleiding komt het onmiddellijk tot een ernstige
breuk. Psychose en strafgesticht verdragen elkaar
niet.
De gedetineerde die een psychotische reactie
vertoont zal bijvoorbeeld aan een vergiftigingswaan
lijden; hij weigert voedsel omdat hij bang is, vanuit
zijn waansysteem gezien, dat hij daaraan ten gronde
zal gaan. De bewaarder zal vanuit een begrijpelijke
zorg proberen om voedsel aan hem op te dringen; het
paranoide, ziekelijke wantrouwen neemt toe en kan
erin resulteren dat de bewaarder een klap krijgt. Wat
ook kan gebeuren is dat vanuit een hallucinatie, een
klassiek psychotisch symptoom, de gedetineerde
allerlei gezichten op de wand ziet en daar angstig en
verward op reageert. Recentelijk was er een situatie
waarin iemand zichzelf in brand probeerde te steken
omdat een innerlijke stem hem daartoe de opdracht
gaf.
Van de hier gegeven voorbeelden zal duidelijk
worden dat vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van
de psychose ernstige gedragsafwijkingen zoals
agressie, automutilatie (zelfverwonding) en zelfverwaarlozing dreigen. Deze dreiging van lichamelijke
en geestelijke ondergang van de psychotische gedetiPsychose en gevangenis
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neerden brengen het strafgesticht in een crisissituatie.
Een dergelijke crisissituatie is daarom zo uitgesproken, omdat de psychotische gedetineerde niet in
staat is om adequaat te reageren op de beoogde
correctie van dit gedrag. Disciplinaire maatregelen
helpen niet, de strafcel biedt geen soelaas; het stuit
bewaarders en bejegeningsstaf veelal tegen de borst
om bij dit onvermogen van de gedetineerde op hem
te reageren. Orde en tucht kunnen als richtlijn binnen
het strafgesticht slechts gelden indien bewaarders en
bewaakten een en dezelfde realiteit bewonen.
Naast dit probleem betekent het uitbreken van de
psychose dat een eventueel bestaande band met
mede-gedetineerden verloren gaat. Binnen het huis
van bewaring of een strafgesticht bestaat een
subcultuur van de gedetineerden. De individuele
gedetineerde heeft daarin een plaats en wordt
daardoor voorspelbaar. De psychoticus die zich niet
aan de realiteit houdt, speelt het spel niet mee, wordt
onvoorspelbaar en daardoor uitgestoten. In het
bargoens geldt voor de psychisch gestoorde gedetineerde de denigrerende benaming
Duidelijk is
dat zowel de staf als de mede-gedetineerden geen weg
weten met de psychoticus. Er is voor de psychoticus
binnen het penitentiaire kader geen toekomst meer.
Dit ontbreken van toekomstperspectief, geeft weer
een verdere afstand tussen de psychotische gedetineerde en zijn omgeving. Zo verdiept zich de kloof
tussen de twee realiteiten. Naarmate de psychotische
episode langer zal duren wordt deze kloof groter en
wijder.
Psychose en strafrechtspleging
Tegen deze achtergrond komt de vraag aan de orde
hoe deze ernstig psychisch gestoorden in de strafrechtspleging terecht komen. Men kan terecht stellen
dat niet de strafrechtspleging maar de gezondheidszorg een oplossing zou moeten bieden voor deze
personen. Ook internationaal gezien vormt de
toename van het aantal geestelijk gestoorden in de
gevangenis een probleem. (Adler, 1983; Steadman,
1978) In de gehele westerse geindustrialiseerde
wereld treft men in de gevangenissen en huizen van
bewaring een groot aantal ernstig psychisch gestoorde
patienten aan, die daar, bij gebrek aan beter, zijn
ingesloten. Men zou kunnen stellen dat de straf66
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rechtspleging oneigenlijk wordt gebruikt. (Menzies,
1987)
De gesloten afdeling van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis, als opvolger van het negentiendeeeuwse krankzinnigengesticht, heeft altijd een tweetal
functies gehad. Enerzijds de benodigde verpleging en
behandeling van ernstig gestoorde, krankzinnige of
psychotische patienten, anderzijds de bescherming
van de patient tegen zichzelf en van de omgeving
tegen de patient. De geestesziekte kan immers
aanleiding geven tot impulsief en gevaarlijk gedrag.
Het krankzinnigengesticht, de gesloten afdeling van
het algemeen psychiatrisch ziekenhuis, heeft een
tweeledig doe!: behandeling en dwang, om erger te
voorkomen. Het spreekt vanzelf dat deze dualistische
functie van de gesloten afdeling van het algemeen
psychiatrisch ziekenhuis aan een nauwkeurige
toetsing vanuit het gezondheidsrechtelijk kader is
onderworpen.
De juridisering van de intramurale psychiatrische
zorg heeft de verpleging en behandeling binnen het
psychiatrisch ziekenhuis duidelijk beInvloed.
Patienten worden, omdat ze voor hun bestwil alleen
niet kunnen worden vastgehouden, medisch gezien
voor- en vroegtijdig ontslagen. Zij worden aan het
asfalt van de grote stad toevertrouwd, verpauperen en
verslonzen aan de zelfkant, komen in aanraking met
de drugsscene, begaan grotere en kleinere criminele
daden en beginnen de lange mars door de instituten
van de strafrechtspleging.
Naast deze ontwikkeling ging het algemeen psychiatrisch ziekenhuis zich meer en meer toeleggen op de
verpleging van neurotische, relatieve ik-sterke
patienten die in meer of mindere mate wel ziektebesef
hadden en daardoor met de verpleegkundige en
therapeutische staf konden samenwerken. Het idee
van een therapeutisch milieu bepaalde het behandelklimaat en de strikt individuele medisch-psychiatrische benadering van de psychoticus kwam
daardoor binnen het psychiatrisch ziekenhuis in het
gedrang. Het algemeen psychiatrisch ziekenhuis heeft
verleerd om met de psychoticus om te gaan.
(Bottomley, 1987)
Als derde reden voor de toename van geestelijk
gestoorde gedetineerden kan worden vermeld dat
ontwikkelingen in de psycho-farmaca ertoe hebben
bijgedragen dat de uitingsvorm van de psychose kan
worden beInvloed zonder het ziekteproces zelf
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blijvend te genezen. Het betreft symptoombestrijding
op basis van het in een behandelinstituut toedienen
van grote doseringen van psycho-farmaca. Deze
doseringen kunnen in de vrije maatschappij niet altijd
worden toegediend in de vorm van depot-preparaten
(injecties), omdat in de nazorg de psychiatrische
patient zich eraan kan onttrekken. Er bestaat (nog)
geen juridisch dwangmiddel om hem of haar de
medicamenten tegen de wit toe te dienen.
Ten slotte moge worden toegevoegd dat een
verlaging van het aantal bedden in de psychiatrische
ziekenhuizen door de bezuinigingsgolf in de intramurale gezondheidszorg werd gestimuleerd en
bevorderd. Er is derhalve buiten de strafrechtspleging
een groot tekort aan opvang voor psychotische
patienten, zowel wat betreft kwalitatieve verpleegkundige kennis als kwantitatieve bedcapaciteit. Meer
psychotische patienten komen in het strafrechtelijke
systeem, en de moeilijkheden bij overplaatsing tussen
strafrechtspleging en geestelijke gezondheidszorg zijn
bijkans onoverbrugbaar.
Be rot van de terbeschikkingstelling en het psychopathie-begrip
Vanuit de strafrechtspleging wordt van oudsher de
overbrugging van de kloof tussen de twee sociale
systemen, strafrechtspleging en geestelijke gezondheidszorg, onderkend en geregeld. Men kent bij het
bestaan van ernstige geestesziekte strafrechtelijk
ontslag van rechtsvervolging en de plaatsing in een
krankzinnigeninrichting die in tijd de duur van een
jaar niet te boven gaat. Ook de overplaatsing tussen
strafgesticht en algemeen psychiatrisch ziekenhuis is
geregeld. In dit verband dient te worden ingegaan op
de rol van de terbeschikkingstelling. Vanuit forensisch-psychiatrische invalshoek betreft het hier een
andere categorie van psychisch gestoorden.
Het gaat bij de terbeschikkingstelling niet in eerste
instantie om psychose, maar om het (heden ten dage
verouderde) begrip psychopatie. Bij psychopatie gaat
het om een ernstige geestesziekte, die zich op dramatische wijze in onaangepast gedrag manifesteert, maar
waarbij het contact met de realiteit niet verloren is
gegaan. Het wordt in de Amerikaanse forensische
psychiatrie treffend omschreven als 'mask of sanity'.
Het betreft een kleine groep recidiverende delin68
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quenten met een psychische stoornis die enerzijds het
realiteitsbesef intact laat en toch op impulsieve en
gevaarlijke wijze tot botsingen met de openbare orde
voert. Ook hier geldt het dualisme tussen verpleging
en zo mogelijk behandeling en tegelijkertijd isolering
ter bescherming van de maatschappij. Voor deze
categoric van psychisch gestoorde delinquenten heeft
de strafrechtspleging eigen verantwoordelijkheid. Een
verantwoordelijkheid die recent bevestigd werd door
de nieuwe wet rond de terbeschikkingstelling (TBS).
De vraag doet zich voor of deze terbeschikkingstelling de toename van de psychisch gestoorde delinquenten niet kan voorkomen. Bestaat er bij de
rechterlijke macht wellicht een aarzeling om de
maatregel van terbeschikkingstelling op te leggen?
Hoe het aantal terbeschikkingstellingen onder de
nieuwe wetgeving zich zal ontwikkelen is niet
duidelijk. Wel staat vast dat in de twee laatste
decennia het aantal terbeschikkingstellingen is teruggelopen. De laatste vijf jaar is het gemiddelde aantal
opleggingen van deze maatregel gestabiliseerd op
circa negentig per jaar. De afname in de jaren
daarvoor is het gevolg van het feit dat de rechterlijke
macht de inbreuk in de persoonlijke levenssfeer door
het opleggen van dwangmaatregelen in toenemende
mate zeer ernstig achtte, en daarenboven steeds
Minder overtuigd was van het nut van verpleging en
behandeling. De terbeschikkingstelling werd
uitsluitend bij zeer ernstige delicten opgelegd, waar
duidelijk een psychische stoornis was vastgesteld.
Het betreft hier overigens niet alleen de reeds
genoemde psychopathische stoornissen, maar ook een
nieuwe groep van psychotische patienten. Zo ontstaat
binnen de terbeschikkingstelling een nieuwe categoric
patienten. In klinisch-psychiatrische zin betreft dit
een groep verpleegden die niet lijdt aan een psychopathische stoornis, maar aan een psychotische
stoornis. Hierbij gaat het contact met de realiteit
periodiek verloren en komt het tot ernstige, vaak
impulsieve gedragsuitbarstingen. Men ziet binnen het
TBS-circuit dan ook psychosebehandeling ontstaan.
Deze ontwikkeling is begrijpelijk, gezien de onmacht
binnen het algemeen psychiatrisch ziekenhuis om een
dergelijke opvang en verpleging gestalte te geven.
Er is binnen de terbeschikkingstelling in de
komende jaren een toename van deze psychoseproblematiek te verwachten. In de nieuwe TBSwetgeving is de rechtspositie van de TBS-gestelden
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versterkt. Dit betekent dat de drempel om een
TBS-maatregel op te leggen is verlaagd. Verwacht kan
worden dat de rechterlijke macht, gebruik makend
van de nieuwe wetgeving, in toenemende mate de
terbeschikkingstelling zal opleggen. Hiernaast zal de
overloop van psychotische patienten uit de strafgestichten naar de instituten van de terbeschikkingstelling waarschijnlijk in kwantiteit toenemen. Hierbij
dient tevens in het oog te worden gehouden dat de
toename van de penitentiaire capaciteit ook een
toename van het aantal ernstig psychisch gestoorde
gedetineerden zal betekenen.

De individuele opvang van psychisch ernstig
gestoorde gedetineerden

Het wordt nu van belang inzicht te geven in de
individuele opvang van psychisch ernstig gestoorde
gedetineerden indien een huis van bewaring of een
strafgesticht wordt geconfronteerd met de crisis die
het uitbreken van een psychose bij een gedetineerde
teweeg brengt: Het uitbreken van een dergelijk ziektebeeld komt vaak niet onverwacht. Veel is er aan
gelegen om binnen het strafgesticht het afglijden van
een gedetineerde naar het isolement van de geestesziekte te herkennen en tegen te gaan. De bejegening
binnen het strafgesticht bevindt zich bij deze
herkenning op moeilijk terrein. In een huis van
bewaring of een strafgesticht is het abnormale
normaal. (Toch, 1977; Griffiths, 1987) De aanpassing
aan de abnormale detentiesituatie die in de aard van
de detentie ligt, heeft bij veergedetineerden
'afwijkend' gedrag tot gevolg. Zo kent men in het
gevangenisjargon de uitdrukking `tuchten'. Hieronder
wordt verstaan het fenomeen dat een gedetineerde
voortdurend met zichzelf bezig is als reactie op de
crisis die de detentie teweeg heeft gebracht. Bij een
dergelijke depressieve reactie dient men niet van een
melancholie met zonde en schuldwaan te spreken.
Men dient dan echter wel vast te stellen dat er sprake
is van de noodzaak van psycho-sociale zorg, zoals
eerder reeds werd vastgesteld. Men bevindt zich op
de grens tussen klinisch-psychiatrische zorg en de
psycho-sociale begeleiding en bejegening. In een
strafgesticht waar men er te snel een psychiater bij
roept, salon iets aan de psycho-sociale interventie
van de staf. In dat verband dient nu eerst de
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aandacht gevestigd te worden op de taak van de
psycholoog verbonden aan huizen van bewaring en
strafgestichten. (Melk, 1980)
Rol forensische psychologie
De forensische psychologie dient binnen de strafrechtspleging in de toekomst met kracht gestimuleerd
te worden. Dit is onder andere van belang omdat
door de toename van het aantal psychisch gestoorde
gedetineerden een groter beslag wordt gelegd op de
forensisch psychiater. Bovendien is voor de forensische psychologie een belangrijke plaats ingeruimd
binnen de multidisciplinaire gerechtelijke rapportage,
die noodzakelijk is binnen de nieuwe wet rond de
terbeschikkingstelling. Tevens komt bij de
vormgeving en uitvoering van de psycho-sociale zorg
in de strafgestichten de psycholoog een belangrijke
plaats toe. Ten slotte client de forensische psychologie
een eigen plaats in de voor- en nazorg van de reclassering in te nemen. De psycho-therapeutische kennis
van de forensische psycholoog zal bij de reclasseringsbegeleiding en de coordinatie met de ambulante
geestelijke gezondheidszorg van de RIAGG's een
belangrijke rot moeten spelen.
Een goede samenwerking tussen de forensische
psychiatrie en de zich ontwikkelende forensische
psychologie is bij dit alles een vanzelfsprekende
voorwaarde. Deze samenwerking begint in de strafgestichten bij de herkenning en afpaling van de groep
van ernstig psychisch gestoorden. Is eenmaal
eenduidig binnen het strafgesticht vastgesteld, dat de
psycho-sociale zorg bij de psychotische gedetineerde
niet meer toereikend is, dan neemt voor de verdere
uitvoering van de interventie-strategie de psychiater
het voortouw. (Gunn, 1978; Steadman, 1986)
Rol FOBA
Bij de bepaling van de interventie-strategie ten
opzichte van de psychotische gedetineerde komt allereerst de vraag aan de orde of overplaatsing naar het
systeem van de geestelijke gezondheidszorg nodig is
en op welke termijn deze gerealiseerd kan worden.
Noodzaak van overplaatsing en realisatie van
overplaatsing zijn twee verschillende zaken; vaak is
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een overplaatsing praktisch gesproken onmogelijk.
Hier doet zich dan de vraag voor, of er binnen de '
strafrechtspleging een opvang voor dergelijke crisissituaties gerealiseerd moet worden.
Binnen de strafrechtspleging in Nederland is deze
vraag bevestigend beantwoord. In 1983 werd in het
Amsterdamse penitentiair complex aan de Wenckebachweg, in het huis van bewaring 'Het Veer', de
Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling
(FOBA) geopend. Het doel van de FOBA was om in
situaties, waarbij langere duur van het verblijf van
een ernstig psychisch gestoorde gedetineerde in de
eigen penitentiaire situatie onverantwoord werd
geacht, een kortdurende opname in een passende
omgeving te realiseren, zulks in afwachting van een
verdere, meer definitieve penitentiaire strategie.
Er zijn vanuit de FOBA drie mogelijkheden. In de
eerste plaats is, na interventie, terugplaatsing naar het
instituut van herkomst mogelijk, zulks met een
duidelijk omschreven bejegeningsadvies. Vervolgens
is het mogelijk de gedetineerde over te plaatsen naar
een ander penitentiair instituut, eventueel via of in
overleg met het penitentiair selectiecentrum. Ten
slotte is overplaatsing mogelijk naar de intramurale
geestelijke gezondheidszorg, te weten het algemeen
psychiatrisch ziekenhuis.
Het zal duidelijk zijn dat bij de gesignaleerde
toename van de psychisch ernstig gestoorde gedetineerden plaatsing in de FOBA, met een beperkte
capaciteit, al spoedig onder grote druk kwam te
staan. Over de toekomst van de FOBA werd een
tweetal jaren geleden gerapporteerd (de commissie
Kleinjan). Deze rapportage bepleitte een uitbreiding
van de FOBA van de aanvankelijke 18 plaatsen tot 27
plaatsen en vervolgens in 1989 tot 54 plaatsen. Over
de opvang van de psychisch gestoorde gedetineerden
werd in het voorjaar van 1988 door de Vaste Kamercommissies van Justitie en Volksgezondheid
gesproken. Het voorgestelde beleid dat voorziet in
deze uitbreiding van de FOBA werd goedgekeurd.
Ondanks deze uitbreiding staat en valt de crisis-interventiefunctie van een dergelijk instituut met de
doorstroming. Stokt de doorstroming dan verstikt het
instituut onherroepelijk. Er dienen, zo werd er ook in
de beleidsnota gesteld, vaste afspraken gemaakt te
worden met de instituten waar de FOBA gedetineerden naar kan overplaatsen.
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De ontwikkeling van de Forensisch-Psychiatrische
Kliniek
Van oudsher heeft de Rijks Psychiatrische
Inrichting bij Eindhoven een belangrijke rol gespeeld
in de relatie tussen strafrechtspleging en intramurale
geestelijke gezondheidszorg. Het was een rijksinstituut waarheen psychotische gedetineerden vrijelijk
konden worden overgeplaatst vanuit de strafgestichten. Het voorzag in een duidelijke behoefte bij
de verzorging en verpleging van deze probleemcategorie. De rijkspsychiatrische inrichting werd in de
jaren tachtig geprivatiseerd; de naamgeving veranderde in 'De Grote Beek' en het instituut kreeg een
primair regionale functie. De landelijke functie als
opvang voor forensisch psychiatrische patienten werd
toevertrouwd aan een afdeling, die als ForensischPsychiatrische Kliniek wordt betiteld.
Over de plaats van dergelijke forensisch psychiatrische klinieken in de geestelijke gezondheidszorg
wordt momenteel een discussie gevoerd. De relatie
van deze klinieken tot afdelingen van sterk gestoorde
en agressieve patienten binnen de intramurale psychiatrie (de zogenaamde SGA-patienten) valt echter
buiten het kader van dit artikel. Vast staat echter wel
dat de forensisch-psychiatrische klinieken in de eerste
plaats bedoeld zijn voor de `overloop' van de
categorie van ernstig psychisch gestoorden vanuit de
strafrechtspleging. De vraag is echter bij voortduring
of de capaciteit van 'De Grote Beek' voldoende is.
Een antwoord op deze vraagstelling dient in
onderling overleg tussen het Ministerie van Justitie en
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur gevonden te worden. Inmiddels is
toestemming verkregen voor de ontwikkeling van een
tweede forensisch-psychiatrische kliniek, ditmaal in
het noorden des lands, als onderdeel van het
algemeen psychiatrisch ziekenhuis 'Licht en Kracht'
bij Assen. De vraag of er nog een derde en eventueel
nog meer forensisch-psychiatrische klinieken tot
ontwikkeling moeten komen is op dit moment niet te
beantwoorden. Het moge echter wel duidelijk zijn dat
de plannen voor deze voorzieningen een nauwe
samenwerking tussen het particuliere initiatief, het
Ministerie van WVC en het Ministerie van Justitie
vergen, waarbij het Ministerie van Justitie de
noodzaak van TBS-capaciteit zal dienen te betrekken.
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Samenvatting en slotbeschouwing
In dit overzichtsartikel werd ingegaan op de problematiek van de ernstig psychisch gestoorde gedetineerde. Het betreft hier een problematische categorie
van gedetineerden die in omvang is toegenomen. Dit
geldt zowel voor Nederland als in internationaal
verband. Voor deze ontwikkeling werden enkele
oorzaken besproken: de juridisering van de psychiatrie; de de-institutionalisering van de psychiatrische
ziekenhuizen en de verandering door psycho-farmaca
in de behandeling van gedragsstoornissen bij psychiatrische patienten. Daarnaast werd aandacht besteed
aan de te verwachten stijging van de behoefte aan
TBS-capaciteit.
Geschetst werd hoe de psychotische patient een
crisissituatie in de penitentiaire instituten teweeg
brengt, die de psycho-sociale zorg en bejegening in
deze instituten op de proef stelt. Daarbij werd
ingegaan op de opvang van de individuele psychisch
gestoorde gedetineerde en werd de rot van de
psycholoog, het psycho-sociale team en de
districtpsychiater geschetst. In dat kader werd gepleit
voor een verdere ontwikkeling van de forensische
psychologie binnen de strafrechtspleging. Ten slotte
werd een overzicht gegeven van de opvangmogelijkheden van de ernstig psychisch gestoorde gedetineerde, de rot en de plaats van de forensische observatie- en begeleidingsafdeling en werd het ontstaan
en de ontwikkeling van de forensisch-psychiatrische
klinieken en de samenwerking met het Ministerie van
WVC en het particulier initiatief toegelicht.
Wie het lot van de probleemcategorie gedetineerden als hier geschetst beschouwt, wordt wellicht
getroffen door enerzijds de ernst van de situatie en
anderzijds de intensiteit van de bemoeienis van de
zijde vaniustitie. Deze laatste constatering zou
terecht gedaan worden. Voor psychotische patienten
hoort geen plaats te zijn in de gevangenis. Zij horen
verpleegd, verzorgd en behandeld te worden in een
medisch-psychiatrisch kader. Een keten is zo sterk als
de zwakste schakel. Zo werkt de onmacht om op een
redelijke manier met deze probleemcategorie van
gedetineerden om te gaan door in het gehele bejegeningswerk van de strafgestichten. Dit gat in de zorg
dient daarom met voorrang te worden gedicht.
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Vrouwen met kinderen in een
penitentiaire inrichting
drs. M.C. van den Broek en
drs. C.M. Broeshart"

Inleiding

Probleemgroepen zoals drugsverslaafden, psychiatrische patienten en buitenlanders komen zowel in
vrouwen- als manneninrichtingen voor. Maatregelen
die ten aanzien van deze groepen gelden, zijn
hetzelfde voor zowel mannen als vrouwen. Een
probleemgroep echter zal men in manneninrichtingen
niet tegenkomen, namelijk vrouwen met jonge
kinderen. Uit een studie in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen (Brouwers en Sampiemon, 1988)
blijkt dat in 1987 ongeveer zestig procent van de
gedetineerde vrouwen een of meer kinderen heeft.
Gedurende dat jaar verblijven er circa 133 vrouwen
in de drie inrichtingen die er toen voor vrouwen
waren: de huizen van bewaring/gevangenissen in
Amsterdam, Maastricht en Groningen.
In het merendeel van de gevallen worden moeder
en kinderen langdurig van elkaar gescheiden. Van de
vrouwen die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
opgelegd hebben gekregen behoort in 1987 80 tot 90%
tot de langgestraften. Van deze groep is de strafduur
gemiddeld 3,5 jaar. Dat de moeders onder hen vooral
jonge tot zeer jonge kinderen hebben kan afgeleid
worden uit het feit dat 44% jonger is dan dertig jaar
(en 85% van de vrouwen jonger is dan veertig jaar).
Tot nu toe is de regel dat kinderen tot negen
maanden bij hun moeder in de inrichting mogen
blijven. Daarna wordt met het moederschap geen
rekening meer gehouden. Ten tijde van het onderzoek
hebben drie moeders een baby bij zich in de
inrichting. Naar aanleiding van bovengenoemde
gegevens zijn er vragen gerezen ten aanzien van deze
* De auteurs zijn beiden orthopedagoge en waren betrokken
bij het onderzoek Vrouwen in detentie (Brouwers en
Sampiemon, 1988).
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regel. Wat.voor consequenties kan het verblijf in de
inrichting voor een kind hebben? En vooral: wat
kunnen de consequenties zijn voor het kind wanneer
het na negen maanden van de moeder gescheiden
wordt?
In dit artikel worth geprobeerd op deze vragen een
antwoord te geven. Tevens wordt getracht een
antwoord te geven op de vraag wanneer de scheiding
van moeder en kind - indien deze noodzakelijk wordt
geacht - op een zo verantwoord mogelijk moment
kan geschieden. Het belang van het kind wordt
daarbij voorop gesteld. Hieronder wordt eerst in
overweging genomen wat gedetineerde vrouwen als
'ervaringsdeskundigen' van kinderopvang in inrichtingen vinden. Vervolgens wordt gekeken naar pedagogische en ontwikkelingspsychologische theorieen: .
wat gebeurt er in de kinderjaren dat van belang is om
een afgewogen mening te vormen over het al dan niet
opvangen van een kind in een penitentiaire
inrichting? Ten slotte zal in het kort beschreven
worden welke mogelijkheden betreffende het verblijf
van kinderen bij hun gedetineerde moeder er in het
buitenland bestaan.

Meningen van in Nederland gedetineerde vrouwen
Het beleid in Nederland staat, zoals gezegd, toe dat
de moeder een baby tot negen maanden bij zich kan
houden. In het onderzoek Vrouwen in detentie van
Brouwers en Sampiemon zijn interviews afgenomen
in de toenmalige drie vrouwengevangenissen in
Nederland. Aan de gedetineerde vrouwen is (onder
meer) gevraagd: 'Hoe zou u het vinden als kinderen
tot ze naar school gaan in de inrichting zouden
verblijven?' Van 99 vrouwen zijn antwoorden hierop
verkregen, die als volgt kunnen worden ingedeeld:'
- onwenselijk: 51;
- tweeslachtig: 6;
- voorwaardelijk wenselijk: 24;
- zonder meer wenselijk: 19.
Slechts een kleine minderheid acht het zonder meer
gewenst dat kinderen tot de schoolleeftijd in de
inrichting verblijven. De overigen menen dat dit
zonder meer ongewenst is, of zien daar weinig heil in
onder de huidige omstandigheden in de inrichting.
Dominant thema bij degenen die een lang(er)
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verblijf in de inrichting afwijzen, is dat dan het kind
ook gevangen wordt gezet, en 'het kind hoort niet in
de gevangenis'. 2 Het kind wordt dan te zeer beperkt,
waar het speelkameraadjes, frisse lucht en een liefdevolle omgeving nodig heeft. 'Het is zielig voor het
kind' en 'Ik zou het mijn kind niet aan willen doen'
zijn kenmerkende uitspraken. Deze geluiden zijn van
34 vrouwen vernomen.
Daarnaast zijn er vrouwelijke gedetineerden die
wijzen op de slechte invloed die uitgaat van een
verblijf in de inrichting, omdat daar 'verkeerde'
mensen zitten, omdat de sfeer er teveel een is van
'haat en nijd', of omdat teveel vrouwen zich met het
kind zouden bemoeien: `het kind gaat van hand naar
hand'. Enkelen zien problemen omdat men denkt het
als moeder niet aan te kunnen, of omdat het verblijf
van de moeder in de gevangenis geheim moet blijven.
Er zijn zes vrouwen tweeslachtig omdat ze enerzijds
menen dat het voor de moeder erg fijn zou zijn om
het kind lang(er) bij zich te hebben, doch anderzijds
ook zien dat het kind 'veel te kort zou komen'. Een
behoorlijke groep van 24 vrouwen meent dat het voor
de moeder fijn en voor het kind goed zou zijn als het
langer dan de huidige negen maanden in de
inrichting zou kunnen zijn, maar ziet dat alleen als
wenselijk onder voorwaarden. Deze hebben
betrekking op de volgende aspecten:
- voorzieningen: er moeten veel voorzieningen zijn in
de sfeer van kinderopvang, mogelijkheden tot buiten
spelen enzovoort; wellicht is daarom verblijf op een
apart paviljoen of in een aparte (open) inrichting
noodzakelijk;
- mensen: er moeten ook andere kinderen zijn, en
niet de gewone bewaking, die te weinig op kinderen
ingesteld zou zijn;
- duur: negen maanden wordt als te kort gezien,
maar vier jaar zou te tang zijn voor het kind ('dan
gaan ze beseffen dat ze in de gevangenis zitten'),
daarom liever tot respectievelijk een jaar, twee jaar of
twee tot drie jaar;
- alternatief: het kind desnoods in de inrichting,
indien er buiten de inrichting geen mogelijkheid van
opvang is: 'alleen als er niemand anders is die voor
het kind kan zorgen'.
De negentien vrouwen die er zonder meer voor
pleiten dat het kind tot de schoolleeftijd bij de
moeder in de penitentiaire inrichting kan verblijven,
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menen dat `een kind bij de moeder moet zijn', ook al
is dat voor het kind niet zo leuk. Negen maanden is
te kort, want dan gaan ze 'clingen ontdekken,
herkennen', dan hebben ze `moeder nodig om te
knuffelen, voor de warmte', `ze moeten samen zijn, ze
hebben elkaar nodig'. Het is dan hard om 'het kind af
te pakken' na negen maanden, 'claar doe je niemand
goed mee'.
Vatten we de mening van de vrouwen samen, dan
kan gesteld worden dat het merendeel van de
vrouwen het belang van het kind voorop zet. Men
vindt de (sociale) omgeving niet geschikt. Dit wordt
opgemerkt door zowel de vrouwen die een
voorstander zijn van de mogelijkheid tot ruime
opvang van de kinderen binnen de gevangenis, als de
`tegenstandsters'. Zouden echter de condities binnen
de inrichting veranderen, zoals buitenvoorzieningen,
andere cellen, meer faciliteiten en dergelijke, dan
staan vele vrouwen heel wat positiever tegenover het
idee van aanwezigheid van kinderen bij bun gedetineerde moeders.
Theoretische aspecten
In de voorafgaande paragraaf zijn gedetineerde
vrouwen aan het woord geweest. Zij bekijken het
probleem `kinderopvang in inrichtingen' vanuit de
dagelijkse praktijk. Een andere invalshoek van
waaruit de wenselijkheid van een korter of langer
verblijf van kinderen in de inrichting kan worden
beoordeeld vormt de theorie. We zullen hier twee ons
inziens relevante theorieen bespreken. De eerste
betreft de algehele ontwikkeling van kinderen naar
volwassenheid. Ten tweede wordt te rade gegaan bij
de hechtingstheorie, voor het verkrijgen van kennis
over de binding tussen kind en volwassenen in
verschillende fasen van het opgroeien.
Deze twee elkaar complementerende theoretische
invalshoeken vertrekken vanuit het voor psychologische en pedagogische theorieen doorgaans gebruikelijke uitgangspunt dat de mens een bio-sociaal
wezen is; zowel erfelijke als omgevingsfactoren
bepalen zijn gedrag. flat mensen verschillen in hun
reactie op eenzelfde situatie komt derhalve voort uit
verschil in aanleg en verschil in wat iemand in de
omgang met anderen ervaren en geleerd heeft.
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Schema 1: Fasen in de persoonlijkheidsontwikkeling volgens de
theorie van Erikson
Leeftijd

Grondprobleem

Babytijd
Tweede levensjaar
3-5 jaar
6-12 jaar
Puberteit
Jong volwassenheid
Volwassenheid
Ouderdom

Vertrouwen versus wantrouwen
Autonomie versus schaamte en twijfel
lnitiatief versus schuld
Vlijt versus minderwaardigheid
ldentiteit versus rolverwarring
Intimiteit versus isolement
Generativiteit 3 versus stagnatie
Ego-integriteit versus wanhoop

De fasegewijze ontwikkeling van het kind
Ontwikkelingspsychologische theorieen beschrijven
hoe de verschillende fasen in de persoonlijkheidsontwikkeling van een mensenleven elkaar opvolgen. Als
vertrekpunt voor de beschrijving hiervan nemen we
de theorie van Erikson (1902), waarin de fasen zoals
weergegeven in schema 1 worden onderscheiden en
beschreven. Iedere leeftijdsfase wordt beheerst door
een bij die fase behorende problematiek, die eerst
opgelost dient te worden, alvorens het individu naar
de volgende ontwikkelingsfase kan overgaan. De
door deze problematiek veroorzaakte crisis die het
individu doormaakt heeft een positieve en een
negatieve kant.
De negatieve kant is bedreigend en roept angst op.
Als de angst gaat overheersen is het kind niet in staat
de fasegebonden problemen op te lossen en dat blijft
doorwerken in een gestoorde ontwikkeling op latere
leeftijd. De positieve kant bestaat eruit dat het kind
kan experimenteren met de nieuwe ervaringen en
oplossingen kan proberen te vinden voor de
problemen die zich voordoen. De confrontatie met en
het oplossen van fasegebonden problemen vormen
volgens Erikson een noodzakelijke voorwaarde voor
de persoonsontwikkeling.
Om tot een weloverwogen beleid inzake kinderopvang in inrichtingen te komen is het noodzakelijk
kennis te hebben van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de kinderjaren. Een goede kinderopvang
zal immers zoveel mogelijk aansluiten bij datgene wat
idealiter een kind door opvoeders geboden wordt om
deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Vooral
tijdens de eerste vijf levensjaren is dit belangrijk. Dat
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ervaringen in deze periode opgedaan van groot
belang zijn voor de latere ontwikkeling wordt
algemeen aangenomen. Als alles goed gaat wordt in
deze periode de basis gelegd voor een zelfstandig
functionerende volwassene die de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden kan dragen.
In het navolgende zullen daarom met name de
eerste drie levensfasen aan bod komen. Daarbij wordt
apart aandacht besteed aan wat bij een positieve dan
wel negatieve verwerking van de fasegebonden
problemen de resultaten kunnen zijn voor de
persoonlijkheid van het kind.
— de babytijd

Van een reflexmatig reageren op prikkels uit de
omgeving komt het kind tot een bewust handelen. Het
gaat grijpen naar voorwerpen, laat ze weer los,
reageert op geluiden. Arm-, been- en rompspieren
ontwikkelen zich dusdanig dat de baby zelfstandig
kan gaan zitten, staan en kruipen. Daardoor
verandert de hoek van waaruit de wereld bekeken
wordt. Dit nodigt uit tot experimenteren. Hiervoor zal
het kind snel meer levensruimte nodig hebben dan
een inrichtingscel te bieden heeft, al zal dit pas echt
een probleem worden in het volgende levensjaar.
Voor de intellectuele ontwikkeling betekent experimenteren in het eerste levensjaar dat het mogelijkheden en kenmerken van voorwerpen leert door deze
telkens weer te betasten, zodat het later niet meer
noodzakelijk is om al die handelingen te verrichten
om te weten dat bijvoorbeeld een bal rond en glad is
en dat je ermee kunt rollen en gooien. Ook wordt er
geoefend ter voorbereiding op het leren praten.
Al leen het kind zich steeds beter te vermaken, het
kan absoluut nog niet zonder de directe nabijheid van
een vertrouwd figuur. Het leert geleidelijk op wie het
kan vertrouwen. In de eerste zestien weken leen het
de vaste verzorger herkennen, doordat vaste patronen
van voeden, baden, aankleden en knuffelen bij het
kind een zeker verwachtingspatroon creeren. Vanaf
zes tot negen maanden kan worden gesproken van de
eenkennigheidsfase. Het weggaan van een vertrouwd
persoon roept angst op, wat vaak kenbaar wordt
gemaakt door luidkeels gebrul. De in de volgende
paragraaf beschreven hechtingstheorie houdt zich bij
uitstek met de gevolgen van scheiding van een
vertrouwd persoon bezig. Bovenstaande gegevens
duiden er echter al op dat het tijdstip van scheiding
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van moeder en kind op de leeftijd van negen
maanden bijzonder ongelukkig gekozen is als men
vanuit het kind redeneert.
Het grondprobleem van deze fase is: fundamenteel
vertrouwen tegenover wantrouwen. Vertrouwen wordt
in het kind gewekt als het opgroeit in een veilige
voorspelbare omgeving die belangrijk blijft, ook als
het kind zelfstandiger gaat bewegen. Het resultaat
van de fase is, als het proces zich positief voltrekt, dat
het kind zich bewust van zichzelf als individu wordt
en vol van hoop en vitaliteit de volgende stappen in
zijn ontwikkeling zet. Als daarentegen het kind geen
vertrouwen krijgt in de mensen die belangrijk zijn in
zijn omgeving, is de kans groot dat het een angstig
wezen blijft dat er niet toe kan komen om meer te
gaan ontdekken en daardoor te leren.
— de tweede fase (anderhalf jaar tot drie jaar)
De motorische ontwikkeling vordert met rasse
schreden. Het kind leert zijn lichaam beter kennen en
beheersen. De snelheid van bewegen is door het kind
zelf te `regelen', er kan achteruit gelopen worden, het
leert fietsen op een driewieler, klimmen en springen.
Ook de fijne motoriek verbetert. Het kind gaat
`boekjes lezen', zelf eten en drinken, bouwen met
blokken. Voor al deze activiteiten heeft het kind meer
leefruimte nodig dan in het eerste levensjaar. In de
huidige Nederlandse inrichtingen is deze ruimte
onvoldoende aanwezig.
Wat betreft de intellectuele ontwikkeling neemt de
tijd dat het kind met jets bezig kan zijn toe. Ook zijn
geheugen wordt beter. Het zoekt een stukje speelgoed
en herinnert zich dingen van de dag ervoor. Er
ontstaat vormherkenning. Een rond blokje wordt in
een rond gat gedaan en het herkent plaatjes. Het kind
leert onderscheid te maken tussen `mijn en dijn'. Het
kan begrijpen dat het van bijvoorbeeld de tv af moet
blijven. De gedragingen die het in zijn omgeving ziet,
gaat het imiteren. Dit ter lering van hoe het moet als
het later groot is.
Enkele gedetineerde vrouwen vinden dat het in de
inrichting vooral mankeert aan goede voorbeelden.
De sfeer van haat en nijd onderling noemen zij
daarbij als voorbeeld. Dit wijst erop dat voor een
goede opvang van deze leeftijdsgroep meer nodig is
dan alleen aanpassingen van de leefruimte.
Ook de taalontwikkeling gaat door. Het kind kan
twee a drie woordzinnen zeggen, en het leert 'nee' te
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zeggen. Het kind gaat zich koppig opstellen am zijn
eigenheid te benadrukken. Het wit zelf voor iets
kiezen en zelf dingen ondernemen. Daarbij kan het
de vertrouwde omgeving en de vertrouwde persoon
nog niet missen.
Het resultaat van een goed doorlopen tweede fase
is dat het kind zichzelf teen kennen als autonoom
persoon en wilskracht en zelfbeheersing ontwikkelt.
Zijn er teveet zinloze, willekeurige ervaringen van
schaamte en te vroege twijfel, dan is de kans groat
dat het kind niets onderneemt. Het zal geen initiatief
nemen of imitatiegedrag vertonen, waardoor de
potentiate ontwikkeling van zijn mogelijkheden
stagneert. Het kind zal angstig reageren op nieuwe
situaties, en de kans bestaat dat het een `gedwee'
persoontje wordt zonder zijn eigen `ik' te ontdekken.
Dit kan tot resultaat hebben dat het in zijn latere
leven geen eigen mening heeft en dus te manipuleren
is: alles zal doen am 'erbij te kunnen horen'.
- de des-tie face (tine tot en met vitaar)
Initiatief is noodzakelijk als het kind zijn eigen
mogelijkheden gaat uitproberen. Zowel motorisch,
verstandelijk als op sociaal gebied nemen zijn
mogelijkheden aanzienlijk toe. De grove motoriek
ontwikkelt zich tot een volwassen balans. Evenwichtsgevoel, gevoel voor snelheid en tempo maken het
mogelijk dat het kind zeker van zijn bewegingen
wordt en onvoorzichtiger in zijn spel. De ruimte
binnenshuis wordt te klein. Het kind zal steeds meer
de vrijheid en ruimte van het buiten spelen wensen.
Ook hiervoor kunnen de inrichtingen onvoldoende
mogelijkheden bieden.
De fijne motorische taken (tekenen, knippen,
vouwen) gaat het steeds interessanter vinden.
Hiermee bereidt het kind zich onder andere voor op
de complexe vaardigheid van het schrijven, waarvoor
het naast een grote motorische bekwaamheid oak
moet beschikken over voldoende concentratievermogen.
Een kind van drie jaar heeft begrip van `wat bij
elkaar hoort'. Blokken bouwen gaat nu op vorm en
naar kleur. Het benoemt constant dingen en komt in
een fase waarin het onophoudelijk `waarom' vraagt.
Het vragen stellen komt in het vierde jaar tot een
hoogtepunt. Het sociale contact dat hierdoor ontstaat
is in eerste instantie de drijfveer voor het stellen van
de vragen. Later gaat het er meer om of de
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antwoorden passen in het eigen denkkader. Het kind
is zo bezig een eigen logica op te bouwen. Bij de
vijfjarige worden uiteindelijk de vragen gesteld om
daadwerkelijk jets te weten te komen. De frequentie
van het vragen stellen neemt dan af.
De ontwikkeling van de intelligentie blijkt verder uit
het feit dat een vijfjarige na een dag het spel weer op
kan pakken waar het de vorige dag mee bezig was.
Het heeft begrip van tijd: gisteren, vandaag, morgen.
Vroeger en later worden begrijpbaar. Deze intellectuele vaardigheden heeft het ondermeer nodig om op
de basisschool te kunnen functioneren. Het kleuteronderwijs richt zich specifiek op de ontwikkeling van
diverse voorschoolse vaardigheden en wordt daartoe
bij voorkeur reeds aan kinderen vanaf vier jaar
gegeven.
Voor de sociale ontwikkeling is het van belang dat
het kind zich steeds onafhankelijker van de
opvoeders gaat opstellen en functioneren. Zelfstandig
aan- en uitkleden wordt mogelijk en het kind wordt
in deze tijd meestal volledig zindelijk. Ook gaat het
nu meer met andere kinderen samen spelen en kan
speelgoed worden gedeeld, en het kan op zijn beurt
wachten. Vriendschap met een of meerdere kinderen
is mogelijk en voor een gezonde ontwikkeling ook
zeer gewenst. Voor het ontmoeten van vrienden is de
school de meest aangewezen plaats.
De fantasiewereld van het kind breidt zich sterk uit,
waardoor het kind zich vaak zeer angstig kan voelen.
Met drie jaar kunnen onberedeneerde angsten
ontstaan die tot in het vierde en soms ook het vijfde
jaar een rol blijven spelen. Het kind kan plotseling
bang worden voor het donker, maar ook voor dingen
als veren, laarzen of een wapperend gordijn.
De opvoeders dienen in deze periode het kind
ruimte te geven om zijn zelfstandigheid te kunnen
uitbreiden, tegelijkertijd moeten zij echter de veilige
instantie zijn waarop het kind kan terugvallen indien
het angstig wordt. Een negatieve uitwerking van de
crisis in deze fase bestaat eruit dat het kind zich niet
los kan maken van de volwassenen. Het kind wordt
dan onvoldoende zelfstandig en een weinig ondernemend wezen. Relaties aangaan met iemand is
moeilijk of zelfs onmogelijk. Het kind zal mensen
gaan `gebruiken'. Het positieve resultaat van deze
fase kan zelfstandigheid, ambitie en doelgerichtheid
inhouden.
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- De latentiefase (zes jaar tot begin puberteit)
De naam latentiefase laat al doorschemeren dat de
onstuimige ontwikkelingen van de eerste levensjaren
een vervolg krijgen in een relatief rustige periode. Het
innerlijke leven van het kind komt tot rust, alhoewel
allerlei niet opgeloste problemen uit de voorgaande
fasen kunnen doorwerken. Het kind wordt een
persoonlijkheid, die steeds meer capaciteiten en
mogelijkheden krijgt om met andere mensen te
interacteren en om zich daarmee te identificeren.
Hierdoor is het mogelijk dat een groot deel van de
opvoeding door de school overgenomen kan worden.
De rol van de opvoeder is daarin gelegen zich
bescheiden op te stellen. Het kind zal zich steeds
zelfstandiger opstellen. Bovendien krijgt het nu ook
andere figuren in zijn omgeving die belangrijk zijn en
waarmee het zich kan identificeren. Minderwaardigheid kan ontstaan uit een constant gevoel van te
kort te schieten. Als het kind daarentegen het gevoel
heeft de taken waarvoor het zich gesteld ziet aan te
kunnen wordt het bekwaam om de turbulente
puberteit in te gaan.
Uit het voorgaande blijkt hoezeer het kind zich in
de eerste vijf levensjaren ontwikkelt en ook hoezeer
het daarbij afhankelijk is van wat door de opvoeders
geboden wordt. Van een wezen dat volledig afhankelijk is van verzorging leen het zich gaandeweg
bewegen, zelf te eten, te praten, spelen enzovoort. Het
leert dat het zelf een individu is met eigen mogelijkheden en 'bespeelf daarmee zijn omgeving. Wordt
door externe factoren het kenmerkende probleem van
een fase niet verwerkt dan kan een wantrouwend,
onzelfstandig, niet in eigen kunnen gelovend mens
ontstaan. Wat het probleem in de persoonlijkheidsontwikkeling zal zijn is afhankelijk van het moment
waarop de stagnatie optreedt. Maar hoe eerder deze
voorkomt des te schadelijker zullen de gevolgen zijn.
Scheiding van een voor het kind belangrijke
volwassene kan stagnatie van de ontwikkeling tot
gevolg hebben.
Hechting aan opvoeders
Met de emotionele ontwikkeling van jonge
kinderen houdt de zogenaamde hechtingstheorie zich
bezig, ook we! 'attachment-theorie' genaamd. Een
sterk punt van de hechtingstheorie is dat zij aansluit
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bij in den brede geaccepteerde ideeen. Zo ook bij de
in dit artikel beschreven theorie van Erikson, waarin
wordt betoogd dat adequaat op het kind reageren en
het creeren van een voorspelbare veilige omgeving
voorwaarden zijn om vertrouwen bij het kind te
wekken.
De hechtingstheorie stelt dat een gezonde sociaalemotionele ontwikkeling slechts kan plaatsvinden als
er sprake is van 'attachment', dat wit zeggen `een
relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en
een of meer specifieke personen met wie het regelmatig interacteert'. (IJzendoorn en Tavecchio, 1982,
p. 13)
De grondlegger van de hechtingstheorie is John
Bowlby. De kern van zijn theorie komt erop neer dat
de kinderen ter wereld komen met het vermogen om
door middel van primitief gedrag de nabijheid van
volwassenen te bewerkstelligen. Gedragingen als
vastklampen, huilen, glimlachen, geluidjes maken,
roepen en volgen zijn daar voorbeelden van. Al in het
eerste levensjaar leert het kind hoe adequaat het is in
het bewerkstelligen van de gewenste nabijheid. Als
het ervaart dat zijn signalen de door hem gewenste
actie opleveren, ontwikkelt zich bij het kind
vertrouwen in de beschikbaarheid en bereikbaarheid
van de hechtingsfiguur. Ook het vertrouwen in
zichzelf ontwikkelt zich, omdat het eigen gedrag
efficient blijkt. Er wordt dan gesproken van een
veilige hechtingsrelatie , die valt af te lezen uit het feit
dat het kind de hechtingsfiguur gebruikt als veilige
basis om de omgeving te leren kennen en als veilige
haven om naar terug te keren bij (vermeend) gevaar.
Door deze interactie kan een zo optimaal mogelijke
sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling plaatsvinden, die van invloed is op de kwaliteit van relaties
die een kind later met andere mensen zal aangaan.
Bij een onveilige hechtingsrelatie kunnen kinderen
voortdurend explorerend bezig zijn, gepaard gaande
met het weigeren van bescherming ook als dat (bij
angst) wel nodig is, hetgeen leidt tot overmatig
agressief of angstig gedrag. Ook kan het zijn dat ze
helemaal niet aan exploratie toekomen en voortdurend aan de hechtingsfiguur `klitten'. (Goossens,
1986, p. 1098) Stoornissen in het exploratieve gedrag
werden ook in de vorige paragraaf genoemd als
verschijnsel van niet verwerkte fasegebonden
problemen. Ook daar werd gewezen op de noodzaak
voor ieder kind van een vertrouwd altijd beschikbaar
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persoon.
Door Bowlby worden vier fasen in hechtingsgedrag
onderscheiden:
I. De eerste tien tot twaalf weken reageert het kind
op de aanwezigheid van de mens, ongeacht wie dit is.
2. Vanaf ongeveer anderhalve maand gedraagt het
kind zich vriendelijk ten opzichte van iedereen, maar
de tendens is aanwezig om dit sterker te laten zien
naar de vaste verzorgers toe.
3. Tussen zes en negen maanden begint echte
hechting. Fen aantal gedragingen, zoals het gaan
verkennen van de omgeving, brabbelen en lachen,
vertoont het kind alleen maar in het bijzijn van vaste
personen, die hij gebruikt als veilige basis om van
daaruit de omgeving te gaan verkennen. Kenmerkend
voor deze fase is het evenwicht tussen het zoeken van
contact met de hechtingsfiguur en exploratie. Het
kind gaat leren dat, ook al is de vertrouwde figuur uit
het zichtveld verdwenen, hij nog wel 'bestaat'.
Vreemden worden met grote voorzichtigheid
benaderd en roepen snel een gevoel van angst en
onveiligheid op.
4. Pas in de vierde fase, vanaf vier jaar, verliest het
kind wat van zijn `egocentrisme' en krijgt het inzicht
in de gedragingen van de hechtingsfiguur, en weet het
dat deze terug zal komen. Ook zonder diens aanwezigheid weet het kind dat deze hem te hulp zal komen
indien dat noodzakelijk is.
Wat in de vorige paragraaf ook al naar voren
kwam, wordt door de hechtingstheorie nog eens
bevestigd. Juist de periode van ongeveer zes tot negen
maanden is belangrijk voor het vinden van een
vertrouwensbasis van waaruit het kind gaat opereren.
In de meeste gevallen zal de hechtingsfiguur voor het
kind de moeder zijn. De maatregel zoals deze voor
vrouwen met babies in inrichtingen geldt, sluit hierbij
volkomen aan totdat het kind negen maanden is. Dan
moet het afscheid nemen van nu precies de belangrijkste persoon, waarbij het zich het meest veilig en
vertrouwd voelt.
Nu is het zo, dat de hechtingsrelatie niet exclusief
die tussen moeder en kind hoeft te zijn. Meerdere
hechtingsfiguren zijn mogelijk. Vermeerdering van
het aantal hechtingsrelaties hoeft geen negatieve
gevolgen te hebben. Voorwaarde daarbij is wel dat de
betrokken opvoeders regelmatig met het kind omgaan
en dat er sprake is van continuileit en kwaliteit. Een
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kind kan aldus meerdere hechtingsrelaties aangaan.
Een voordeel van de aanwezigheid van meerdere
hechtingsfiguren is dat bij scheiding van de een een
ander diens plaats kan innemen zonder dat het kind
daar grote schade van ondervindt. Het zal duidelijk
zijn dat, indien er sprake is van slechts een hechtingsfiguur, scheiding grotere problemen oproept in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Dit pleit ervoor om ieder kind meerdere hechtingsfiguren aan te bieden, zeker in het geval de kans
bestaat dat de moeder voor kortere of langere tijd
afscheid moet nemen. De schade voor het kind kan
zo beperkt blijven, al zal deze scheiding altijd angst
oproepen: `een gevoel wat opkomt wanneer in de
loop van het terugtrekken en opzoeken van de veilige
basis = hechtingsfiguur, blijkt dat die niet ter
beschikking is'. (Goossens, 1986, p. 1100)
Kort gezegd spelen de volgende factoren een rol bij
het ontstaan van angst bij scheiding van het kind met
de hechtingspersoon:
- het al dan niet beschikbaar zijn van andere voor
het kind vertrouwde figuren;
- de omstandigheden waaronder de scheiding plaats
vindt, met name de abruptheid daarvan (dit is altijd
het geval bij zeer jonge kinderen, bij wat oudere is
enige voorbereiding mogelijk);
- de `kwaliteie van de relatie met de afwezige
hechtingsfiguur.
Enige regelingen in het buitenland
In een aantal landen heeft men mogelijkheden
geschapen voor vrouwen die jonge kinderen hebben,
om met de kinderen samen de straf uit te zitten.
In Duitsland (Frankfurt) is in 1975 gestart met een
inrichting waar de moeder en het kind (onder de vijf
jaar) kunnen samenleven. Dit idee is gebaseerd op de
theorie dat scheiding van moeder en kind, anders
gezegd een gebrek aan emotionele geborgenheid in
het vroege kinderleven, voor het kind aanzienlijke
schade teweeg kan brengen. Bovendien stelt dit beleid
moeders in staat het ouderschap te leren en te stabiliseren. (Einsele und Kruger, 1983, p. 2058) In
Engeland zijn in verschillende penitentiaire inrichtingen mogelijkheden geschapen. In de Holloway en
Styall gevangenissen kunnen moeder en kind tot het
kind een jaar is bij elkaar blijven, in Askham Grange
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tot vijf jaar. In Denemarken kunnen kinderen tot twee
jaar bij de moeder in de gevangenis verblijven. In
Polen kan de straf voor moeders met kinderen worden
verminderd, terwijI in Nieuw Zeeland de moeders
voorwaardelijk kunnen worden vrijgelaten.
In Mexico, Ecuador en Colombia mogen de
kinderen bij de moeder blijven. Dit kan in de gewone
gevangenis of in speciale voorzieningen. In Californie
Santa Clara County, worden kinderen en moeders in
appartementen ondergebracht. De kinderen worden
in die tijd opgevangen in kinderdagverblijven, terwijI
de moeders een beroep leren en lessen krijgen over
de opvoeding. In New York worden de kinderen tot
een jaar toegelaten bij de moeder, en in Florida
mogen de kinderen tot achttien maanden blijven.
In Australie zijn er in de meeste gevangenissen
faciliteiten aanwezig om de kinderen te kunnen
verzorgen. Deze varieren van volledige integratie in
bestaande gevangenissen tot een apart getroffen
voorziening speciaal voor moeders met kinderen.
Normale voorwaarden waaraan een goede omgeving
voor kinderen moet voldoen, zoals een goede buitenspeelplaats, keuken, huiselijke atmosfeer en dergelijke, zijn evenwel niet overal even goed gerealiseerd.
In het buitenland bestaat dus een diversiteit aan
mogelijkheden voor het verblijf van kinderen bij hun
moeder. Dit varieert van volledige opname van
moeder en kind in speciaal daarvoor opgezette
ruimten tot een uitgebreid bezoeksysteem voor
kinderen. Alvorens tot concrete stappen te komen wat
betreft de kinderopvang in Nederlandse inrichtingen,
zou het raadzaam zijn kennis te nemen van
ervaringen opgedaan in het buitenland.
Conclusie
Gezien de ontwikkelingsfasen van het kind, en het
belang van een goede relatie met een aantal vaste
personen, menen wij het beleid, dat een kind tegenwoordig bij de moeder in de gevangenis mag blijven
(tot negen maanden), te moeten afwijzen. Juist in
deze periode wordt het kind zich meer bewust van
zijn omgeving en gaat het de personen waarbij het
zich veilig voelt duidelijk onderscheiden van
`vreemden'. Het criterium van negen maanden is dus
bijzonder ongelukkig gekozen.
Hierdoor wordt immers het kind het recht ontzegd
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een veilige hechtingsrelatie op te bouwen. Dit kan tot
gevolg hebben dat er geen vertrouwen in eigen
kunnen ontstaat, en dat wilskracht en zelfbeheersing,
ambitie en bekwaamheden zich onvoldoende ontwikkelen. Dit kan leiden tot een onstabiele persoonlijkheid, die zich star en egocentrisch opstelt, geen
vertrouwen heeft in de ander en daardoor niet of
nauwelijks bindingen met anderen kan aangaan of
rekening met hen kan houden. Het zal anderen
`gebruiken' als het iets wit bereiken, zonder dat er van
vertrouwen of wederkerigheid sprake is. Bovendien
gaan stoornissen in de sociale ontwikkeling ook
meestal gepaard met leermoeilijkheden.
Een andere oplossing voor vrouwen met jonge
kinderen die een straf in een penitentiaire inrichting
moeten uitzitten zal gezocht dienen te worden. Het
meest ideate moment van scheiding komt nooit, tenzij
het kind oud genoeg is om daar zelf voor te kiezen.
Indien toch een leeftijdsgrens gekozen moet worden
voor het uit elkaar halen van moeder en kind, zou
deze bij vijf a zes jaar gelegd kunnen worden en
zeker niet veel eerder. Immers dan begint de latentiefase', en krijgen de onstuimige ontwikkelingen van
de eerste vijf levensjaren een rustiger vervolg. Een
goede basis om op voort te bouwen is dan al gelegd.
Verblijf buiten de inrichting
Afhankelijk van de leeftijd van het kind op het
moment dat de moeder naar een strafinrichting toe
moet zijn er diverse oplossingen mogelijk. Er dient
van uit gegaan te worden dat moeder en kind niet
moeten worden gescheiden tot het kind vijf a zes jaar
is, tenzij van een van de volgende gevallen sprake is.
- Het kind is jonger dan zes maanden, een lange
detentie (langer dan vijf jaar) wordt voorzien en er
zijn voor het kind voldoende andere hechtingsfiguren
aanwezig buiten de inrichting.
- Het kind is drie jaar of ouder, er zijn voldoende
plaatsvervangende hechtingsfiguren voor het kind
buiten de inrichting aanwezig en de moeder wordt
maximaal zes maanden gestraft.
- Het kind is ouder dan vijf jaar (bijvoorbeeld
vijfenhalf jaar) en er zijn voldoende hechtingsfiguren
buiten de inrichting. In zo'n geval is er meestal al
sprake van een sociale omgeving met vriendjes, het
kind gaat al naar school. Het is dan niet raadzaam
om het kind voor een zeer korte periode uit zijn
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vertrouwde omgeving te halen als het na een half jaar
dan toch bij zijn moeder weg moet.
Bij buitenlandse vrouwen is er sprake van een apart
probleem: in de meeste gevallen zuilen kinderen niet
bij de moeder zijn op het moment dat zij in bewaring
wordt gesteld. Hierdoor ontstaat de praktische
moeilijkheid van overkomst. De oplossing voor deze
categorie vrouwen zal vooral gezocht moeten worden
in de mogelijkheden van overdracht van strafvervolging en -executie.
Indien het kind niet bij de moeder blijft, kunnen de
volgende voorzieningen de scheiding tussen moeder
en kind tot een minder traumatische ervaring maken.
De bezoekregeling moet verruimd worden tot een
'omgangsregeling'. Te denken valt aan speciale
ruimten voor moeders met kinderen met een huiselijke sfeer waar ze ieder weekeinde samen kunnen
spelen, knuffelen, slapen, koken en dergelijke. Indien
de moeder vrij komt en zij de opvoeding weer zelf ter
hand neemt mag immers de band tussen moeder en
kind niet verbroken zijn geweest. Ware dit het geval
dan zullen zij als ivreemden' tegenover elkaar staan
en kan er opnieuw sprake zijn van een angstige
scheiding tussen het kind en degene die het tijdens de
afwezigheid van de moeder heeft verzorgd.
Kind bij de moeder tijdens de detentie
Voor elke leeftijdsfase van het kind is het
belangrijk dat er een huiselijke omgeving wordt
gecreeerd, waarin de normale gang van zaken zoveel
mogelijk kan worden nagebootst. Dit wil zeggen dat
moeder en kind de ruimte moeten hebben om met
elkaar te kunnen spelen, er op gezette tijden eten
klaar gemaakt kan worden en dat er mogelijkheden
zijn voor het kind om te spelen en contacten te leggen
met leeftijdgenootjes.
- De babytijd
De eerste maanden heeft een baby nog niet veel
bewegingsruimte nodig. Belangrijk is dat er worth
gereageerd op de signalen die het kind uitzendt. Dit
dient te geschieden door een beperkt aantal vaste
personen. De contacten moeten van dien aard zijn
dat de mogelijkheid aanwezig is om een binding met
die regelmatige verzorgers op te bouwen, wat wil
zeggen Oat een van de vaste figuren voortdurend bij
het kind aanwezig is.
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— Anderhalf tot drie jaar
Het kind gaat zich steeds meer bewegen en zal
daartoe ook de ruimte moeten krijgen. Er dient
aangepast speelmateriaal te zijn, zoals rijdend
materiaal, blokken, boekjes en dergelijke. Ook in
deze fase is de aanwezigheid van een beperkt aantal
vaste verzorgers voor het kind van belang. Indien het
zich veilig voelt gaat het immers de wereld om zich
heen ontdekken. Bovendien moet het zich kunnen
afzetten, de zogenaamde koppigheidsfase, om zijn
eigenheid te gaan ontdekken.
— Drie tot vijf jaar
De wereld waarin het zich verplaatst wordt steeds
groter. De behoefte aan contact met leeftijdgenootjes
neemt toe naarmate het kind ouder wordt. Het
buitenspelen neemt nu een belangrijke plaats in,
waarbij het moet kunnen experimenteren met
materialen als zand, water, driewielers en klimrekken.
Ook ander expressiemateriaal wordt belangrijker. Het
kind moet de ruimte krijgen om zijn pas verworven
`zelfstandigheid' tijdens de koppigheidsfase verder uit
te breiden. Ook hier komt het belang van een
vertrouwd figuur weer duidelijk naar voren. Het wit
vragen stellen, in de eerste plaats voor het sociale
contact, maar ook het logisch leren denken zal
daardoor worden gestimuleerd. Als het kind vier is
geworden kan het naar de basisschool en als het vijf
wordt is het leerplichtig. Voor de sociale contacten
van het kind is het aan te bevelen de school al met
vier jaar te laten bezoeken.
Om aan de behoeften van het kind te voldoen en
toch de detentie van de moeder mogelijk te maken
kan gedacht worden aan een oplossing waar in de
wereld buiten de penitentiaire inrichten veel ervaring
mee is opgedaan: het kinderdagverblijf. Er zijn twee
varianten denkbaar: een bestaand kinderdagverblijf
buiten de inrichting en een kinderdagverblijf binnen
de inrichting. Voordeel van het laatste is dat ook
kinderen van het personeel kunnen worden geplaatst.
Indien voor deze mogelijkheid wordt gekozen
voldoet men aan de gestelde eisen voor de omgeving
van een kind en de beperking in hechtingsfiguren.
Het kind zal vijf, of indien dit mogelijk is, zeven
dagen per week naar de creche kunnen gaan. Het
benodigde materiaal voor elke leeftijdsfase is
aanwezig. Na afloop komt het kind weer terug bij de
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moeder in de inrichting. Een bijkomend belangrijk
voordeel van deze oplossing is dat het stigmatiserende effect van een verblijf in een gevangenis
verminderd wordt doordat het kind opgroeit tussen
kinderen uit een `normale' gezinssituatie.
De nieuwe ontwikkelingen binnen Justitie, de
dagdetentie of het systeem van elektronische
bewaking, bieden ook goede mogelijkheden om de
relatie tussen moeder en kind in stand te houden. In
geval van dagdetentie kan het kind overdag bijvoorbeeld verzorgd worden in een kinderdagverblijf.
's Avonds zijn beiden weer thuis. Bij het systeem van
elektronische bewaking hoeven moeder en kind niet
gescheiden te worden.
Noten

Goossens, F.A.

De auteurs kregen van de onderzoekers de beschikking over de
volledige antwoorden op deze
vraag. Een groot deel van de interviews werd overigens door de
auteurs zelf afgenomen.
2 De citaten zijn aflcomstig uit de
gehouden interviews.
' Generativiteit wil zeggen de zorg
dat er een volgende generatie
komt en leiding krijgt.
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gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
geautomatiseerd ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke onderwerpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te teen worden
gevraagd. Tijdschriftenartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezonden worden. In beide gevallen
kan men zich wenden tot de
afdeling documentatie van het
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Algemeen
1
Beer, P. de

De eigenwijsheid van Coornhert
Tijdschrift voor criminologie,
30e jrg., nr. 3,1988, pp. 223-235
In 1587 verscheen Coornherts
verhandeling over de oorzaken,
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtplegini
Criminologie
Gevangeniswezen/TBS
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinque
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies

voorkoming en bestrijding van
criminaliteit: `Boeventucht ofte
middelen tot mindering der
schadelke ledighghanghers'. Als
oorzaken van criminaliteit noemt
hij armoede en leegloperij. Er zijn
volgens hem geneeslijke en
ongeneeslijke criminelen.
Dwangarbeid is een geschikte
straf om geneeslijken te verbeteren. Het is afschrikwekkend en
bovendien economisch voordelig.
Voor ongeneeslijken is verwijdering uit de maatschappij
noodzakelijk. Voorkomen van
criminaliteit kan o.a. bevorderd
worden door goed bestuur van
heersers. Hoe origineel zijn nu
Coornherts ideeen en hoeveel
invloed heeft hij gehad op de
ontwikkeling van een (humaner)
strafrechtssysteem? In zijn tijd
namen de bevolking en de
armoede toe. Reorganisatie van de
armenzorg in de vorm van steun,
controle, arbeidsdwang en de
oprichting van werkhuizen werd
daarom noodzakelijk. Dit alles
meer uit economische dan
humanistische of religieuze
motieven. Coornherts invloed op
deze ontwikkeling is onzeker. Zijn
ideal) over de oorzaken van
criminaliteit waren niet nieuw.
Wel origineel zijn volgens de
auteur Coornherts motieven, nl.
het veilig stellen van het (ziele)heil
der mensen, zijn opvatting over de
geneeslijkheid van een groot
aantal criminelen d.m.v. van
arbeid en zijn totaalplan voor een

Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 2, 1989

criminele politiek door koppeling
van de verschillende systemen,
armenzorg, strafrecht en overheid.
Met literatuuropgave.
2
Durham III, A.M.
The justice model in historical
context: early law, the emergence
of science and the rise of incarceration

Journal of criminal justice, 16e
jrg., nr. 4,1988, pp. 331-346
Gedurende de afgelopen tien jaar
hebben in de V.S. verschillende
aanpassingen van het strafrechtelijk systeem plaatsgevonden.
Een aantal daarvan is geent op het
zogenaamde 'justice model' van
bestraffing. Volgens dit model
dient de straftoemeting te worden
afgemeten aan de ernst van het
delict. Deze strafrechtsfilosofie is
een reactie geweest op het
daaraan voorafgaande resocialisatie-model, waarbij de pleger van
het delict centraal stond. De straf
was primair bedoeld als een therapeutische ingreep teneinde de
misdrijfpleger in een gezagsgetrouwe burger te transformeren.
De schrijver tracht in dit artikel
verband te leggen tussen het
recente 'justice model' en historische voorbeelden van kwantitatieve retributieve straftoemeting,
nl. de wetten van Hamoerabi en
van Mozes, en de twaalf romeinse
wetten. Vervolgens wordt
aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van de wetenschap
en aan de toenemende tendens om
observeerbare gegevens te kwantificeren. Deze beschouwing wordt
gevolgd door een overzicht van de
ontwikkeling van de vrijheidsstraf
in de moderne westerse strafrechtspleging. Aangetoond wordt
dat het 'justice model' door alle
bovengenoemde ontwikkelingen is
beinvloed.
Met literatuuropgave.
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3
Haritos-Fatouros, M.
The official torturer: a learning
model for obedience to the
authority of violence

Journal of applied social
psychology, 18e jrg., nr. 13,
1988, pp. 1107-1120
Op basis van getuigenissen van en
interviews met functionarissen van
de militaire politie, die tijdens de
militaire dictatuur in Griekenland
(1967-1974) dienst deden als
folteraar, schetst de auteur een
model ter verklaring van hun
wrede gedrag. De selectie van
deze functionarissen vond reeds
op hun 18-jarige leeftijd plaats en
was gebaseerd op hun anticommunistische ideologie. Tijdens
hun opleiding tot folteraar werd
deze ideologie voortdurend
bekrachtigd. De groep geselecteerden werd geheel en al onderworpen aan het gezag van de
junta. Initiatierituelen en zware
fysieke inspanningen verstevigden
de cohesie binnen de groep. De
groep werd overvoerd met (soms
absurde) opdrachten, men werd
ongevoelig gemaakt voor pijn en
de onderlinge ,controle tussen de
groepsleden werd bevorderd.
Totale onderwerping aan het
gezag van de junta werd bewerkstelligd door getrainde folteraars
een hoge status toe te schrijven,
hetgeen een sterke stimulans was
voor deze mensen die voornamelijk afkomstig waren uit de
lagere sociaal-economische
milieus. De auteur veronderstelt
dat onder dergelijke omstandigheden van ieder willekeurig
persoon een folteraar gemaakt kan
worden.
Met literatuuropgave.
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4
McCormack, T.

5
Spencer, J.R.

The censorship of pornography

Road traffic law: a review of the
North Report

American journal of orthopsychiatry, 58e jrg., nr. 4,1988, PP.
492-504
De beleidsmatige vraag of pornografie wel of niet verboden moet
worden hangt sterk samen met de
wetenschappelijke vraag in
hoeverre blootstelling aan pornografisch materiaal de kans op
seksuele delicten verhoogt of
verlaagt. Deze wetenschappelijke
vraag is echter nog niet eenduidig
beantwoord. Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat pornografie de ontlading van agressieve
impulsen kanaliseert, waardoor de
kans op seksuele delicten daalt.
Anderen daarentegen menen
vanuit een leertheoretisch
standpunt dat pornografie een
verkeerde voorbeeldwerking heeft,
waardoor de kans op seksuele
delicten stijgt. De wetenschappelijke discussie hierover verkeert in
een impasse. De beleidsmatige
vraag zal dientengevolge ideologisch benaderd worden. De
schrijfster van dit artikel bespreekt
de huidige ontwikkelingen in de
richting van een minder liberale
ideologie en plaatst vraagtekens
bij de godsdienstige motivatie van
degenen die pornografie willen
verbieden. Zij stelt dat (jonge)
mensen niet op een dergelijke
manier gekapitteld hoeven te
worden. Bovendien zou het voor
de beantwoording van de wetenschappelijke vraag beter zijn
wanneer pomografie niet
verboden worth. Ook vanuit
feministische doelstellingen zou
het onwenselijk zijn om de
inferieure positie van vrouwen in
de mannen-cultuur aan het
daglicht te onttrekken.
Met literatuuropgave.

98

The criminal law review,
november 1988, pp. 707-721
Dit artikel bespreekt het
eindrapport van een Britse
regeringscommissie betreffende de
Britse verkeerswetgeving. De
commissie is van oordeel dat
zware verkeersdelicten door de
vele omslachtige gerechtelijke
procedures onvoldoende kunnen
worden aangepakt, terwij1 er
relatief veel energie en tijd
besteed wordt aan minder zware
delicten. Vereenvoudiging van de
gerechtelijke procedure wordt dan
ook aanbevolen, opdat verkeersdelinquenten minder gemakkelijk
door de mazen van omslachtige
regelgeving kunnen ontsnappen.
Ook wordt aanbevolen de
categorie 'roekeloos verkeersgedrag' te herdefinieren als 'zeer
slecht verkeersgedrag' omdat het
bewijzen van roekeloosheid
problematisch is. De auteur van
dit artikel verwacht echter weinig
heil van deze naamsverandering,
tenzij deze gepaard gaat met een
expliciete opsomming van delicten
die tot deze categorie behoren.
Verder kritiseert de auteur de
aanbeveling om bij de straftoemeting meer rekening te houden
met de feitelijke gevolgen van het
delict; de auteur vindt het verwerpelijk om minder zwaar te straffen
wanneer Cr om toevallige redenen
geen sprake van een slachtoffer is.
Ook op de aanbevolen schadevergoedingsregelingen wordt kritiek
geuit: het is de vraag of deze
vergoeding werkelijk bij het
slachtoffer terecht komt. De
auteur concludeert dat de aanbevelingen van de commissie er
misschien toe bijdragen dat de
verkeerswetgeving efficienter
wordt, maar betwijfelt of de
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verkeersveiligheid erdoor
verhoogd wordt.

Strafrecht en
strafrechtspleging
6
De Doe!der, H.
De WRR gelooft in het strafrecht!
Delikt en delinkwent, 18e jrg.,
nr. 8, 1988, pp. 725-752
De WRR (Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid) is
destijds ingesteld om t.b.v. de
overheid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen
over maatschappelijke ontwikkelingen, daarbij te wijzen op
mogelijke knelpunten en beleidsalternatieven aan te geven,
alsmede om een wetenschappelijk
kader te ontwikkelen dat de
regering ten dienste staat voor het
stellen van prioriteiten. In 1978
heeft de regering aan de WRR
gevraagd rapport uit te brengen
inzake het overheidsbeleid en
normoverschrijdend gedrag. In het
onderhavige artikel geeft de
auteur de belangrijkste punten
aan uit het rapport van de WRR
en geeft daar een aanzienlijke
dosis kritiek op. De WRR heeft
bij de adviesaanvraag onderscheid
gemaakt tussen twee soorten
regels, nl. wetgeving van de
sociale rechtsstaat (belastingwetten, sociale zekerheid,
subsidie, veiligheid, milieu etc.) en
wetgeving aangaande de veel
voorkomende criminaliteit
(diefstal, vernieling, geweld). Er
wordt geen overall-advies gegeven
en bepaalde zeer belangrijke
(zware) delicten krijgen geen
aandacht. Het strafrechtelijk
apparaat dient, volgens de Raad,
beter te gaan functioneren; er
dient meer politie te komen; het
O.M. moet beter worden georganiseerd; het sanctie-arsenaal moet
worden uitgebreid en de
opgelegde straffen moeten beter
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worden geexecuteerd. Prioriteiten
worden in deze opsomming niet
gegeven. Kortom, het eindoordeel
van de auteur is niet positief. Het
is, volgens hem, een zoveelste
verhaal over het strafrecht als
instrument voor het beleid in de
vorm van enkele geponeerde
meningen, doch geen wetenschappelijk advies.
7
Mols, G., T. Spronken
Anonieme getuigenverklaringen
in strafzaken aan banden gelegd
Nederlands juristenblad, 63e
jrg., nr. 37, 1988, pp. 1331-1336
In dit artikel wordt het rapport
van de Europese Commissie in de
zaak Kostovski besproken,
alsmede de betekenis die het
rapport voor de huidige strafrechtspraak kan hebben. Eerst
wordt echter nog ingegaan op een
eerder arrest van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens
in de zaak Unterpentinger, .dat
van grote invloed is geweest op de
uitspraak van de Europese
Commissie in de zaak Kostovski
en waarvan de strekking pas
geheel duidelijk zal worden als
het Europese Hof een uitspraak
zal doen in de zaak Kostovski,
welke definitieve uitspraak pas
over een jaar of twee te
verwachten is. De auteurs conclucleren dat, hoewel het gebruik van
anonieme getuigenverklaringen
niet uitgesloten wordt, de
Europese Commissie een niet mis
te verstane waarschuwing ten
aanzien van het gebruik van
anonieme getuigenverklaringen in
de richting van de Nederlandse
justitie heeft gegeven. De vraag
blijft of, gelet op de Unterpentingerzaak, het Europese Hof niet
verder zal gaan dan de Commissie
en het gebruik van anonieme
getuigenverklaringen voor het
bewijs zonder meer in strijd zal
achten met het EVRM.
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8
lijke conclusies op zijn te baseren.
Myers, M.A.
Het duidelijkste resultaat is dat
Social background and the
vooral oud-O.M. laden selectief
sentencing behavior of judges
beslissen (hard optreden tegen
Criminology, 26e jrg., nr. 4,
blanke geweldsdelinquenten) en
1988, pp. 649-675
dat lokale rechters coulant zijn
Beinvloedt de sociale achtergrond
t.o.v. in slechte omstandigheden
van rechters bun uitspraken? En
verkerende en zware delinquenten.
in hoeverre is dit afhankelijk van
Met literatuuropgave.
kenmerken van de daad of dader?
De auteur probeerde antwoord te
9
krijgen op daze vragen door
Rubin, H.T.
rechter- en daderkenmerken na te
Fulfilling juvenile restitution
gaan van 6504 zaken in de periode
requirements in community
1976-1985 voor de verschillende
correctional programs
gerechten in de staat Georgia. Als
Federal probation, 52e jrg., nr.
kenmerken van de rechters
3,1988, pp. 32-42
warden onderscheiden: leeftijd,
De alternatieve sanctie van
religie, wel of niet eerst bij het
schadevergoeding door jeugdigen
O.M. gewerkt hebben en uit de
kan in de V.S. worden opgelegd
omgeving van het gerecht
als onderdeel van een beslissing
allomstig. Als dader/daad
tot diversie, als voorwaarde bij
kenmerken werden opgenomen:
een voorwaardelijke beslissing of
ras (blank of zwart), sekse,
als onderdeel van een onvoorleeftijd, burgerlijke staat, well
waardelijke stral De auteur
geen werk en type delict. Als
beschrijft problemen bij de tenuitafhankelijke variabelen golden:
voerlegging ervan met name als de
geen/wel gevangenisstraf
tenuitvoerlegging van de hoofduitspreken en, in het laatste geval,
straf of hoofdbeslissing niet in
duur van de straf. De verbanden
justitiele setting plaatsvindt. Er is
tussen de gegevens warden afzonin het algemeen onvoldoende
derlijk en in hun samenhang
toezicht op de betaling. De instelonderzocht. De sociale achterlingen waar de jeugdigen worden
grond van de rechters bleek de
geplaatst (dagbehandelingscentra,
beslissing nauwelijks direct te
niet beveiligde residentiele instelbeInvloeden. Wanneer dit wel het
lingen, alcohol- en drugsprogeval was bleak dit bovendien
gramma's en beveiligde detentiesoms op een wijze die tegengecentra) hanteren ook heel verschilstaid was aan de verwachtingen:
lende werkwijzen met betrekking
zo legden oudere rechters niet
tot de mogelijkheid geld te
vaker gevangenisstraf op dan
verdienen voor de terugbetaling.
jongere, maar juist minder vaak.
Ook zijn zij vaak niet voldoende
Wel speelde religie zoals verwacht ingelicht over de rechterlijke
een rol: baptisten en fundamentabeslissing. Er moeten volgens de
listen spraken relatief vaak een
auteur duidelijkere maatregelen
gevangenisstraf uit. Van de dader/ komen voor de overdracht van
daadkenmerken speelden vooral
verantwoordelijkheden van justitie
de juridisch relevante een rol, dus
aan de maatschappelijke instelernst van het delict, maar de
lingen waar jeugdigen terecht
sociale niet. Bij het bezien van
komen, daze instellingen moeten
mogelijke interactie-effecten komt
in hun programma de
echter een meer complex beeld
mogelijkheid geld te verdienen
naar voren waar moeilijk duideinbouwen en toezicht op de terug-
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betaling houden, de jeugdigen
moeten tijdens hun werk normaal
verzekerd zijn, er moeten
uniforme regels komen voor wat
de jeugdige zelf van zijn
verdiende geld mag houden en er
moeten sanctieprocedures worden
vastgesteld voor als zij niet aan de
schadevergoedingseis voldoen.
Met literatuuropgave.
10
Harris, P.M., L. Graff
A critique of juvenile sentencing
reform
Federal probation, 52e jrg., nr.
3, 1988, pp. 66-71
In ongeveer eenderde van de
staten van Amerika is het jeugdstrafrecht de laatste tien jaar
strenger geworden. De auteur
vecht de integriteit van deze
hervormingen aan en schetst de
grondslagen van een volgens hem
zinniger herziening. De
ingevoerde strengere maatregelen
zijn volgens hem niet terecht
omdat de basis ervan wankel is. In
de oude systemen werden de
jeugdigen hun daden wel degelijk
aangerekend. Er bestond naar het
idee van de auteur ook onvoldoende inzicht in het niveau en de
patronen van jeugdcriminaliteit
om. de strengere maatregelen te
rechtvaardigen en daarnaast
waren de resultaten van evaluatieonderzoek naar de effecten van
resocialisatieprogramma's
misleidend. In de tweede plaats is
de nieuw ingevoerde praktijk
doelgericht: zij zorgt niet meer
voor voorspelbaarheid en uniformiteit in de beslissingen en de
verwachtingen over de uitwerking
zijn ongegrond. Hoe kan
hervorming dan beter gestalte
krijgen? In de eerste plaats
moeten de basis-assumpties duidelijker als vraagpunt worden
gesteld; het gelegde verband
tussen doel van het straffen en de
frequentie van bepaalde delicten
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mint worden losgelaten, de
vaststelling of het doel dat wordt
bereikt moet niet geheel worden
gebaseerd op aangetoond succes
van straffen of resocialisatieprogramma's. Volgens de auteur
betekent een nadruk op resocialisatie niet perse dat het aspect van
criminaliteitsbeheersing wordt
verwaarloosd. In de tweede plaats
acht hij het van belang dat er
betere middelen worden
ontwikkeld om de jeugdcriminaliteit onder controle te houden:
een beter classificatiesysteem van
daders en een consequenter informatiesysteem.
Met literatuuropgave.
11
Sanders, A.
The limits to diversion from
prosecution
British journal of criminology,
28e jrg., nr. 4, 1988, pp. 513-532
Beslissingen tot diversie liggen in
Engeland en Wales voornamelijk
in handen van de politie. De
auteur bespreekt in zijn artikel de
gevaren van diversie. Diversie
komt er in de praktijk vaak op
neer dat tegen de wetsovertreder
geen actie wordt ondernomen.
Niet alleen wetsovertreders maar
ook verdachten die onschuldig
zijn kunnen diversie opgelegd
krijgen. Van de politie is niet te
verwachten dat zij de belangen
van de verdachte zal behartigen.
Ook de voorwaarde dat
verdachten de beslissing tot
diversie vrijwillig zullen
aanvaarden biedt hiertegen geen
bescherming. Tussen politiediensten kunnen grote verschillen
bestaan in vervolgingsprioriteiten,
wat kan leiden tot ongelijke diversiebeslissingen ten opzichte van
verschillende categorieen
wetsovertreders. Er is geen
garantie dat belangen van slachtoffers worden meegerekend. Het
fundamentele probleem met
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diversie zoals het nu functioneert
is dat geen enkele instantie
(politie, sociaal werk en de Crown
Prosecution Service) er belang bij
heeft en (evens het vermogen mist
om diversie zeker te stellen. Tot
slot bespreekt de auteur de
voorwaarden om dit doel te
bereiken. Onder meer zou de
Crown Prosecution Service een
belangrijker rol moeten spelen.
Met literatuuropgave.
12
Tjoen-Tak-Sen, K.G., E.J.A.
Keijser e.a.
Rassendiscriminatie: licht op
verborgen criminaliteit

Advocatenblad, 68e jrg., nr. 21,
1988, pp. 554-564
De vervolging van discriminatiedelicten staat in geen verhouding
tot de mate waarin dit euvel zich
in de Nederlandse samenleving
voordoet. Hoe kan een dergelijke
wijde kloof tussen de maatschappelijke werkelijkheid en de
weerspiegeling daarvan in de
criminele statistieken bestaan? In
het artikel opperen de auteurs een
aantal, grotendeels onderling
samenhangende, oorzaken: de
symbolische aard van de antidiscriminatiewetgeving ; de lege
prioriteit die opsporing van discriminatie-delicten geniet; het
abstracte karakter van art. 429
quater WvSr, dat twijfel laat
bestaan welk gedrag verboden is;
de ontoereikende publieke adhesie
voor het discriminatieverbod; de
weerstanden die slachtoffers
moeten overwinnen bij het doen
van aangifte; het vooralsnog
ontbreken van een voldoende
prikkel van eigenbelang voor
slachtoffers om aangifte te doen;
het nog niet in voldoende mate
beschikbaar zijn van markante, de
norm verhelderende, rechtspraak.
De auteurs besluiten bun betoog
met de opmerking, dat het
geenszins hun bedoeling is te
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pleiten voor een exclusief strafrechtelijke bestrijding van rassendiscriminatie. Zij zien ook de
voordelen, die vooral het civiele
kort geding in dit opzicht biedt,
doch zijn van mening dat een straf
het slachtoffer meer genoegdoening zal schenken, dan
toewijzing van zijn eis in een
civiele procedure.
Met literatuuropgave.
13
Wooldredge, J.D.
Differentiating the effects of
juvenile court sentences on eliminating recidivism

Journal of research in crime
and delinquency, 25e jrg., nr. 3,
1988, pp. 264-300
In dit onderzoek staat de vraag
centraal welk effect twaalf
verschillende gerechtelijke
uitspraken hebben gehad op het
terugdringen van recidive onder
jeugdige delinquenten. De auteur
voerde zijn studie uit in Illinois
aan de hand van dossiers van
2038 jonge wetsovertreders. De
zwaarte van de vonnissen
varieerde van afzien van rechtsvervolging tot en met twee jaar
voorwaardelijk met meer dan een
maand detentie. De eerste te
testen hypothese was dat welk
vonnis ook, de kans op recidive
significanter doet verminderen
dan het afzien van strafvervolging.
De tweede hypothese luidde dat
de detentieduur positief correleert
met de kans op recidive en dat de
duur van de voorwaardelijke
veroordeling en de gemeenschapstraf negatief zou correleren
met aantallen recidive. Als derde
vooronderstelling sprak de auteur
uit dat een combinatie van
verschillende straffen een
gunstiger effect zou hebben op
recidive dan elk van de straffen
afzonderlijk. Met behulp van de
logit-analyse en de methodologie
van levenstabellen kwam aan het
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licht dat bepaalde vonnissen beter
werkten dan
niets
doen'. Ook bleek dat kortere
detentieduren effectiever waren
dan langere. Het gunstigste effect
ging uit van twee jaar voorwaardelijk, gecombineerd met een
gemeenschapstraf.
Met literatuuropgave.
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Becker, C.B.
Old and new: Japan's mechanisms for crime control and
social justice
The Howard journal of criminal
justice, 27e jrg., nr. 4, 1988, pp.
283-296
Vergeleken met andere gendustrialiseerde landen is de criminaliteit in Japan zeer laag. Dit wordt
o.a. toegeschreven aan het familieen groepsmodel, dat van oudsher
zeer belangrijk is in de Japanse
samenleving en waarbij paternalistische gezagsverhoudingen
overheersen. Men woont dicht bij
elkaar en verandert weinig van
woonplaats of beroep. Co6peratie
wordt belangrijker gevonden dan
competitie. Ook bij de toepassing
van het Japanse rechtssysteem, dat
weliswaar veel buitenlandse
elementen bevat, spelen deze
tradities een grote rol. Het
individu kan niet los van zijn
sociale omgeving worden gezien
en ontleent daaraan zijn gedragscodes. Misdaad wordt vooral als
een sociale ziekte van een
geestelijk gestoorde gezien.
Voorkomen van gezichtsverlies is
zeer belangrijk. Veel zaken
worden dan ook liever buiten het
justitidle circuit gehouden en
onderling afgehandeld. De naoorlogse situatie met de toenemende welvaart en internationale
handel dreigt echter deze
conventies aan te tasten en brengt
nieuwe soorten misdaad met zich
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mee. Om deze tendens tegen te
gaan, sociale kwesties te
bespreken en het gemeenschapsgevoel te versterken bestaan er
schrijf- en discussiegroepen, geeft
men buurtkranten uit en organiseert men onderricht in de traditionele kunsten. De auteur vraagt
zich af in hoeverre dit soon in
Japan succesvolle maatregelen
ook in onze westerse maatschappij
toegepast zouden kunnen worden.
Met literatuuropgave.
15
Bennett, T.
An assessment of the design,
implementation and effectiveness
of neighbourhood watch in
London
The Howard journal of criminal
justice, 27e jrg., nr. 4, 1988, pp.
241-255
In Londen werd in 1983 begonnen
met een vrij omvangrijk opgezet
neighbourhood watch-programma
(NW). Doel was criminaliteit te
voorkomen, de angst ervoor te
verminderen en de kwaliteit van
het leven in de wijk te verbeteren.
Men wilde dit bereiken door
bewustmaking van het publiek,
verbetering van contacten
onderling en met de politie en
door bezitsbeveiliging. Het plan
omvatte o.a. een introductiebijeenkomst, verspreiding van informatie, aanstelling van een straatcoordinator en plaatsing van
borden. Om de effectiviteit van
een NW-programma en de invloed
ervan op houding en gedrag van
de bewoners na te gaan werd
onderzoek gedaan d.m.v. interviews voor de start van het project
(1985) en een jaar later in twee
proefgebieden met een
aangrenzend en een verderliggend
controlegebied. Hoewel het
deelnamepeil redelijk was, waren
de uitkomsten toch niet bevredigend. De criminaliteit in de
proefgebieden nam enigszins toe

103

en bleef constant of daalde lets in
de controlegebieden. De invloed
op houding en gedrag gaf een
gunstiger beeld te zien: angst voor
victimisatie daalde, tevredenheid
met de buurt en de onderlinge
betrokkenheid namen lets toe. Het
optreden van de politie daarentegen had weinig invloed en het
contact ermee bleef beperkt.
Volgens de auteur is het gebrek
aan succes niet te wijten aan
theorieof meetfouten bij de
evaluatie, maar aan programmafouten bij de NW. Een goed uitgewerkt plan ontbrak. Bovendien
zijn richtlijnen voor NW onvoldoende of te algemeen en missen
een goede theoretische basis.
Met literatuuropgave.
16
Block, A.A., Th.J. Bernard
Crime in the waste oil industry

Deviant behavior, 9e jrg., nr. 2,
1988, pp. 113-129
Aan het eind van de jaren
zeventig ontstond in de VS. een
nieuw soon criminaliteit: de
illegale afvoer van giftige stoffen
door voordien legate handelaren
in afgewerkte olie. Zij verkopen
als (huis)brandolie een mengsel
van afgewerkte olie met (ander)
giftig afval. Het ontstaan van deze
soort criminaliteit voert de auteur
terug tot twee ontwikkelingen die
gelijktijdig optraden. n.l. in de
benzine-industrie en in de strafwetgeving m.b.t. de afvoer van
giftige afvalstoffen. Het ging de
benzine-industrie slecht door huge
produktiekosten, hogere eisen en
een afname in het gebruik, terwijI
tegelijkertijd de prijs voor
huisbrandolie sterk toenam.
Daarom gingen bedrijven die olie
herraffineren er op grote schaal
toe over al dan niet bewerkte
afgewerkte olie door de
huisbrandolie te doen en dit als
pure huisbrandstof te verkopen.
Tegelijkertijd steeg de prijs voor
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de afvoer van giftige chemische
afvalstoffen door verscherpte
wettelijke regelingen. De handelaren vonden hiervoor een
oplossing door de als puur
verkochte brandstoffen niet alleen
te vermengen met afgewerkte olie
maar tevens met ander giftig afval.
Dit mes sneed aan twee kanten.
Enerzijds zat in de huisbrandolie
minder geraffineerde olie,
waardoor deze goedkoper was
voor de verkoper dan de
opgegeven prijs, en anderzijds was
een oplossing gevonden voor het
probleem van de (dure) afvoer van
giftig chemisch afval. In het
artikel wordt een geval van deze
nieuwe witte-boordencriminaliteit
beschreven en aangetoond hoe de
plegers hiervan er op grote schaal
in slagen uit de handen van
justitie te blijven.
Met literatuuropgave.
17
Boogaart, H. v.d., L. Seus
'Towards a socialist crime
prevention': kriminalpolitische
Konzepte der Neuen Realisten

/Criminologisches Journal, 20e
jrg., nr. 4,1988, pp. 265-277
In Groot-Brittannie is binnen de
kritische criminologie een groep
wetenschappers werkzaam die
zich de 'nieuwe realisten' noemt.
Belangrijk uitgangspunt bij deze
criminologen is dat criminaliteit
een belangrijk probleem vormt
voor de zwakkere groepen in de
samenleving. Angst voor criminaliteit verhindert hen politiek actief
te worden. Belangrijkste taak voor
de criminologie is dan ook het
terugdringen van de criminaliteit.
Hierbij worden de rol en de
mogelijkheden van de politie
overschat. De auteurs illustreren
de ideeen van de nieuwe realisten
door een beschrijving van de
Islington Crime Survey en de op
basis van dat onderzoek gedane
beleidsvoorstellen om de crimina-
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liteit in deze Londense wijk terug
te dringen. Vervolgens leveren zij
kritiek op dit werk van de nieuwe
realisten. Zij komen tot de
conclusie dat de realistische criminologie in feite geen kritische
criminologie is, maar een opleven
van oude, onbruikbaar gebleken
opvattingen.
Met literatuuropgave.
18
Bursik jr., R.J.
Social disorganization and
theories of crime and delinquency: problems and prospects

Criminology, 26e jrg., nr. 4,
1988, pp. 519-551
Het sociale desorganisatiemodel
(SD) van Shaw en McKay uit de
jaren vijftig en zestig komt
momenteel weer meer in de
belangstelling. Volgens hen
hebben gemeenschappen met een
laag economisch peil een
heterogene en sterk wisselende
bevolking, waardoor SD kan
ontstaan, hetgeen tot grotere
criminaliteit leidt. Kritiekpunten
op deze theorie zijn: de te grote
nadruk op het groepsgebeuren;
het uitgangspunt van stabiele
ecologische structuren; een onduidelijke begripsbepaling, eenzijdige
meetmethoden en gebruik van
normatieve veronderstellingen.
Volgens de auteur is integratie van
groeps- en individuele factoren bij
criminologisch onderzoek noodzakelijk en zijn het niet de ecologische processen zelf, die tot SD
leiden, maar wijst SD op het
onvermogen van een gemeenschap
om tot een goede interne zelfregulatie te komen via formele en
informele sociale controle en
socialisering. Verder behoeft de
door Shaw en McKay gebruikte
dataverzameling via bevolkingscijfers aanvulling met surveyonderzoek en moet het SD-model
uitgebreid worden met bredere
economische, sociale en politieke
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dynamische aspecten, die
eveneens een rol spelen bij de
ontwikkeling van een lokale
gemeenschap. Er worden zo
nieuwe wegen geopend voor
verder onderzoek, nl. naar de
buurt als context voor individueel
gedrag, naar het verband tussen
SD en victimisatie in een buurt en
naar de wederzijdse beInvloeding
van criminaliteit en SD.
Met literatuuropgave.
19
Cullen, F.T.
Were Cloward and Oh/in strain
theorists? delinquency and opportunity revisited

Journal of research in crime
and delinquency, 25e jrg., nr. 3,
1988, pp. 214-241
Het werk van Cloward en Ohlin
wordt over het algemeen
beschouwd als een variant van de
stresstheorie van Merton. Cullen
daarentegen is van mening dat het
om een kritiek op de stresstheorie
gaat. Deze kritiek betreft het feit
dat de stresstheorie niet verklaart
waarom mensen op een bepaalde
manier reageren op stress.
Cloward en Ohlin breidden de
stresstheorie daarom uit met de
`gelegenheidstheorie': de inhoud
van de reactie op stress wordt
bepaald door de sociale context.
De auteur gaat uitgebreid in op de
omstandigheden die ertoe geleid
hebben dat de essentie van het
werk van Cloward en Ohlin niet is
onderkend en hij betoogt dat hun
werk, mits juist geInterpreteerd,
waardevol kan zijn voor theorievorming op het gebied van criminaliteit en deviatie.
Met literatuuropgave.
20
Fiselier, J.P.S., P.J.M.
Verschuren
De differentiele associatietheorie
als verklaring Van crimineel
• gedrag
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Tijdschrift voor criminologic,
30e jrg., nr. 3,1988, pp. 203-222
Volgens de differentiele associatietheorie (Opp/Bruinsma) is
crimineel gedrag de resultante van
een sociaal leerproces, waarbij een
aantal factoren een rol speelt,
zoals: frequentie en tijdstip van
interacties met deviante gedragspatronen (van ouders en
vrienden), identificatie daarmee,
communicatie over technieken,
intensiteit van materiele
behoeften, mogelijkheden tot
deviant gedrag, positieve definitie
van deviant gedrag en intensiteit
van afwijkende normen. Om Opps
theorie te toetsen operationaliseerde Bruinsma diens concepten
en voerde een survey uit onder
1196 jongeren van 12 tot 17 jaar.
Op grond van een pad-analyse
kwam hij tot de conclusie dat zijn
onderzoek Opps ideeen ondersteunde op twee uitzonderingen na: niet significant waren
het effect van tijdstip van
contacten op deviante normen en
van behoeften op deviant gedrag.
De auteurs evalueerden
vervolgens Bruinsma's bevindingen en brachten m.b.v. het
Lisrel VI-programma wijzigingen
aan die volgens hen een verbeterde fit van het model op het
empirisch materiaal oplevert, nl.
door opname van een feedbackeffect van Irequentie van deviant
gedrag' op Trequentie van
contacten met deviante gedragspatronen', zoals oorspronkelijk bij
Opp; door eliminatie van alentificatie met deviante gedragspatronen' i.v.m. multicollineariteit
met 'contact met deviante gedragspatronen'; door het endogeen
maken van de variabele "mogelijkheden', die men moet leren zien,
hetgeen afhankelijk is van de
positieve definitie van deviant
gedrag, van deviante normen en
communicatie over technieken. In
een commentaar verwerpt
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Bruinsma de eerste twee wijzigingen en aanvaardt de laatstgenoemde verbetering. Hi]
waarschuwt echter voor modelfit
o.g.v. rekenwerk, waardoor de fit
wel beter wordt, maar de theorie
armer. Verder zouden volgens
hem Fischer en Verschuren hun
gemodificeerde model beter earl
nieuwe empirische gegevens
kunnen toetsen.
21
Janssen, 0.

•

Criminaliteit en levensstijlen van
jongeren

Tijdschrift voor criminologic,
30e jrg., nr. 3,1988, pp. 189-202
Hoe ontstaan levensstijlen van
jongeren waarvan delinquent
gedrag een van de uitingsvormen
is? De auteur vat delinquent
gedrag op als slechts een deel van
een scala van handelingen dat
voor het grootste gedeelte bestaat
uit redelijk aangepast of in ieder
geval niet-delinquent gedrag.
Kennissociologisch gezien
hanteert elk mens om zich te
orienteren op de wereld een
aantal calledaagse theoriedn'. Het
collectieve karakter van levensstijlen kan tot uiting worden
gebracht met het begrip `discours'.
Dit is de betekenis context waarin
het handelen van individuen
plaatsvindt. De auteur stelt dat
deviant c.q. delinquent gedrag
ontstaat wanneer zich tegenstrijdigheden voordoen op structurerend en/of structureel niveau.
Op basis van de aan- of
afwezigheid van deze
voorwaarden construeert de
auteur een vierdelige typologie
van levensstijlen waarin delinquent gedrag een min of meer
logische pleats heeft. Tot slot
bespreekt de auteur een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen
die van invloed zijn geweest op de
categoriale discoursen van
jongeren en de mogelijke impli-
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caties hiervan voor delinquentie
onder jongeren.

23
Paternoster, R., R. Triplett
Disaggregating self-reported
22
delinquency and its implications
Loeber, R., D. Waller
for theory
Artefacts in delinquency specialiCriminology, 26e jrg., nr. 4,
sation and generalisation studies
1988, pp. 591-625
The British journal of crimiDe auteurs maken een concepnology, 28e jrg., nr. 4,1988, pp. tueel onderscheid tussen twee
461-477
categorieen criminaliteitscijfers
In wetenschappelijke kring bestaat die naar hun mening twee
verschil van mening of jeugdige
verschillende soorten beslissingen
delinquenten naar gelang de aard
weergeven op basis waarvan
van hun criminaliteit in verschilindividuen besluiten tot wetsoverlende categorieen kunnen worden treding. De ene soort gegevens
geclassificeerd, of dat zij slechts
zegt iets over de motieven om
een enkele algemene klasse van
eens een wetsovertreding te
problematische jongeren vormen.
begaan, de andere over de
Om deze vraag te beantwoorden
motieven om daarmee door te
zijn in het verleden de nodige
gaan. Zij zijn van mening dat aan
factor-analytische studies verricht. deze motieven niet dezelfde
De meerderheid van deze studies
oorzaken ten grondslag liggen. Dit
ondersteunde de generalistische
betekent dat verklarende variabelen die verklaren waarom
beschrijving van jeugddelinquentie. De hypothese van de
iemand wetsovertreder wordt
auteurs is dat deze onderzoeksreanders van aard zijn dan de variasultaten een artefact kunnen zijn
belen die verklaren waarom
van de gehanteerde onderzoekme- iemand wetsovertreder blijft. Om
thode. Generale delinquentie
deze ideeen te toetsen operationa-'
wordt doorgaans aangetoond als
liseerden de auteurs een aantal
de onderzoekgroep de eigen delin- variabelen uit vier bekende
quentie moet beschrijven aan de
theorieen: de theorie van het
hand van vragen met weinig
sociale leren (Sutherland), de
antwoordcategorieen. Studies
sociale controle theorie (Hirschi),
waarbij meer antwoordcategorieen de spanningstheorie (Cohen en
worden gebruikt concluderen
.Cloward) en de afschrikkingsoverwegend tot gespecialiseerde
theorie (Gibbs en Matza). De
jeugddelinquentie. Om hun
onderzoeksgroep bestond uit een
hypothese te toetsen is door de
aantal scholieren (n = 2700) die
auteurs een onderzoek verricht
benaderd werden met een selfnaar de door henzelf gerapporreport vragenlijst. Een jaar later
teerde criminaliteit van ruim 200
moesten zij (n = 1544) dezelfde
vragenlijst weer invullen. De
schooljongens uit Oregon. De
onderzoekhypothese werd
auteurs maakten gebruik van
bevestigd. Door het aantal
multivariate analysemethoden. Zij
antwoordcategorieen op de
concluderen dat het nuttig kan
gestelde vragen te manipuleren
zijn om theorieen te differentieren
werden sterk verschillende onder- op de door hen voorgestelde
wijze.
zoeksresultaten bereikt.
Met literatuuropgave.
Met literatuuropgave.
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24
Saunders, E.B., G.A. Awad
Assessment, management and
treatment planning for male
adolescent sexual offenders

American journal of orthopsychiatry, 58e jrg., nr. 4,1988, pp.
571-579
Op basis van eigen ervaringen met
meer dan honderd jongens tussen
12 en 16 jaar, die met justitie in
aanraking waren gekomen naar
aanleiding van een seksueel delict,
schetsen de auteurs de problemen
bij de behandeling van deze
jongens. Voor een goede behandeling is een scherpe diagnose
noodzakelijk; deze diagnose
wordt echter bemoeilijkt door de
zwijgzaamheid van de jongens.
Dit zwijgen kan pas doorbroken
worden wanneer er een goede
vertrouwensrelatie tussen de
therapeut en de jongen ontstaat.
Het meten van (afwijkende)
seksuele voorkeuren bij de
jongens is problematisch gezien
de lage validiteit van fallometrische-tests. Bij het opstellen van
een behandelingsplan wordt de
therapeut geconfronteerd met de
problematiek van het schatten van
de recidive-kans. Het komt de
behandeling van de jongens veelal
ten goede wanneer zij thuis
kunnen blijven wonen, maar
vooral bij jongens die incest
hebben gepleegd loopt men
daarmee een risico. De problemen
van de betrokken jongeren zijn
meestal zo complex dat het aanbeveling verdient om meerdere
vormen van behandeling te combineren.
Met literatuuropgave.
25
Singer, S.I., M. Levine
Power-control theory, gender and
delinquency: a partial replication
with additional evidence on the
effects of peers
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Criminology, 26e jrg., nr. 4,
1988, pp. 627-646
Volgens de power-control theorie
van Hagan hangen dominantie en
controle in het gezin samen met
de relatie tussen sekse en delinquentie. Replicatie-onderzoek
waaraan de variabele 'risicogedrag
in groepsverband' werd toegevoegd onder 700 jongeren en 560
van hun ouders, levert enkele
resultaten op die overeenstemmen
met de bevindingen van Hagan
e.a., maar leidt ook tot daarvan
afwijkende conclusies. De
bereidheid tot het nemen van
risico in groepsverband blijft een
belangrijke variabele. Er lijkt
sprake te zijn van sekse-specifieke
subculturele reacties op gezinsstructuren, die in sekse-delinquentietheorieen niet eerder onderzocht zijn.
Met literatuuropgave.
26
Taylor, R.B., J. Covington
Neighbourhood changes in
ecology and violence

Criminology, 26e jrg., nr. 4,
1988, pp. 553-589
In hoeverre hangen sociaal-economische ontwikkelingen in
woonwijken samen met de
hoeveelheid geweldsmisdrijven in
die wijken? Dit artikel handelt
over een onderzoek naar deze
samenhang. Op grond van
theorieen over relatieve deprivatie
en over sociale desorganisatie
werd verwacht dat woonwijken
waarin zich ingrijpende sociaaleconomische veranderingen
voordoen, ofwel door verpaupering ofwel door verrijking, een
toename in het aantal geweldsdelicten te zien zullen geven.
Gegevens uit Baltimore betreffende de periode 1970-1980
bevestigen deze hypothese. In
verpauperende wijken is deze
toename vooral terug te voeren op
relatieve deprivatie; een als
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onrechtvaardig ervaren achteruitgang van de eigen wijk leidt tot
een escalatie van geweld. In
wijken waar verrijking optreedt
daarentegen, is de toename in het
aantal geweldsdelicten vooral
terug te voeren op sociale desorganisatie; ten gevolge van het
aantal buurtbewoners zonder
kinderen maar met volledige
banen neemt de onderlinge sociale
controle af, en daarmee de stabiliteit in de onderlinge relaties.
Criminaliteitspreventie-campagnes
zouden zich dan ook niet moeten
beperken tot verpauperende
wijken, maar ook alert moeten
inspringen op ontwikkelingen in
woonwijken waarin de rijkdom
snel stijgt.
Met literatuuropgave.

survey (n= 1993). Het ging om een
viertal delicten: diefstal van vijf
dollar, marihuanagebruik, illegaal
gokken en belastingontduiking.
De auteurs konden geen direct
mobiliteitseffect aantonen. Wel
bleek een indirect effect, namelijk
dat mobiliteit waarschijnlijk de
morele hechting aan normen doet
afnemen, waardoor de kansen op
regelovertreding toenemen. De
auteurs vermoeden tevens dat de
gevolgen van mobiliteit anders
zijn al naar gelang het soort
misdrijf.
Met literatuuropgave.
Gevangeniswezen/TBS
28
Akerstrom, M.
The social construction of
snitches

27
Tittle, C.R., R. Paternoster
Deviant behavior, 9e jrg., nr. 2,
Geographic mobility and criminal
1988, pp. 155-167
behavior
De meeste groepen reageren

Journal of research in crime
and delinquency, 25e jrg., nr. 3,
1988, pp. 301-343
De vraag of en op welke wijze
geografische mobiliteit individueel
crimineel gedrag of deviatie doet
ontstaan is al heel lang onderwerp
van criminologisch onderzoek. De
auteurs diepten uit de literatuur
twaalf theoretische uitspraken
aangaande dit verband op. Zo
gingen zij bijvoorbeeld na wat de
invloed is van factoren als sociale
integratie, omgang met delinquenten, sociale controle, morele
hechting aan normen en economische deprivatie. De relaties
tussen exogene en endogene variabelen werden bepaald met de
methode van de kleinste
kwadraten. Gegevens m.b.t. de
afhankelijke variabele (criminaliteit) werden verkregen met de
self-report methode. De gegevens
benodigd voor het onderzoek
waren gebaseerd op een in 1972 in
drie Amerikaanse staten gehouden
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afkeurend op verklikkers. In
criminele groepen is deze norm
nog sterker vanwege de grotere
risico's van verraad. In een
onderzoek onder circa 100
Zweedse gedetineerden is
nagegaan hoe verklikkers door
mede-gedetineerden worden
geIdentificeerd. Het ging daarbij
om verklikkers die zowel buiten
als binnen de gevangenis informatie kunnen hebben doorgespeeld. De 100 gedetineerden zijn
ongestructureerde interviews
afgenomen. De eerste stap in het
proces waarlangs verklikkers
worden geldentificeerd is het
zoeken naar informatie, zoals het
vaststellen welke gedetineerden
anderszins onverdiende privileges
krijgen, wie met bewaarders praat
of wie een motief heeft om uit de
school te klappen. Deze informatie wordt vaak verkregen door
persoonlijke communicatie, maar
vanwege de discutabele betrouwbaarheid daarvan worden ook
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gerechtelijke en politiele
documenten ingezien. Als uiteindelijk een gedetineerde als
verklikker wordt aangewezen,
moet dit als een sociale
constructie' worden gezien. Bij dit
uiteindelijke definitie-proces
worden steeds opnieuw stukjes
informatie aanvaard en verworpen
totdat uiteindelijk een consensus
binnen de groep is bereikt. Bij
deze verklaring heeft de auteur
gebruik gemaakt van Shibutani's
geruchtentheorie.
Met literatuuropgave.
29
Champion, D.J.
Some recent trends in civil
litigation by federal and state
prison inmates

Federal probation, 52e jrg., nr.
3,1988, pp. 43-47
Gedurende de periode 1975-1987
hebben zich op centraal niveau en
binnen de afzonderlijke staten in
de VS. belangrijke veranderingen
voltrokken in de rechten van
gevangenen. Het aantal civiele
gedingen, aangespannen door
gevangenen, is systematisch toegenomen. Dit is echter niet het geval
voor alle rechtsgronden. De
betrokkenheid voor plichten en
verantwoordelijkheden bij gevangenispersoneel is duidelijk toegenomen. Hiermee is ook de kans
op arbitrage naar aanleiding van
intern klachtrecht toegenomen.
Met literatuuropgave.
30
Fishman, L.T.
Stigmatization and prisoners'
wives feelings of shame

Deviant behavior, 9e jrg., nr. 2,
1988, pp. 169-192
In hoeverre strekt de stigmatisering waaraan gedetineerden
onderhevig zijn zich ook uit tot
hun vrouwen? Oat is de vraag
waarop dit artikel ten antwoord
probeert te geven. Daartoe is een
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onderzoek ingesteld onder dertig
echtgenotes van gedetineerden uit
Vermont die gemiddeld tussen zes
maanden en twee jaar detentie
moesten ondergaan. Met deze
vrouwen zijn minimaal twee
langdurige diepte-interviews
gehouden. Bij de arrestatie van
hun man voelen de vrouwen zich
doorgaans aanvankelijk
beschaamd. Deze schaamte
verdwijnt echter weer snel omdat
er meer urgente zaken zijn om
zich druk over te maken. De
onderzoeksbevindingen laten zien
dat de vrouwen zich meer zorgen
maken over de mogelijkheid om
binnen de leefgemeenschap te
worden gestigmatiseerd, dan dat
deze stigmatisering ook werkelijk
plaatsvindt. Het moge zo zijn dat
vrouwen van gedetineerden buiten
de gevangenis weinig worden
gestigmatiseerd; binnen de gevangenis is dit anders. Dat is een
gevolg van de degraderende regels
waaraan zij zich bij het bezoeken
van hun gedetineerde mannen
hebben te onderwerpen. Verder
wordt men door het gevangenispersoneel met weinig respect
behandeld.
Met literatuuropgave.
31
Wilson, D.C., G.F. Vito
Long-term inmates: special needs
and management considerations

Federal probation, 52e jrg., nr.
3,1988, pp. 21-26
Ontwikkelingen in de recente
Amerikaanse strafrechtswetgeving
hebben geleid tot een toename
van het aantal langgestraften. De
meeste langgestraften zijn blanke,
betrekkelijk jonge, ongetrouwde
mannen. Als de problemen die zij
in de vrije maatschappij hadden
worden vergeleken met die van
doorsnee-gedetineerden dan
vallen weinig verschillen op. Dat
neemt niet weg dat de lange
detentie op zichzelf wel een aantal
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specifieke problemen oplevert. Zo
wordt het institutionaliseringsproces dat alle gedetineerden
ondergaan, bij langgestraften
versterkt. Dit proces gaat onder
meer gepaard met verlies van
initiatief, aanvaarding van gedetineerden-normen en vervreemding
van de vrije samenleving. Bij een
langere detentie !evert ook de
terugkeer in de maatschappij
grotere problemen op. Verder kan
een lange detentie specifieke
psychologische problematiek
veroorzaken, varierend van
neuroses tot zelfdestructief gedrag.
Het toenemend aantal langgestrafte gedetineerden stelt ook het
penitentiaire bestuur voor grotere
problemen. Zo impliceert een
toename van de detentieduur een
grotere behoefte aan penitentiaire
capaciteit; capaciteit die
bovendien zwaarder beveiligd
moet zijn. Ook moet voor langgestraften nadrukkelijker worden
voorzien in activiteitenprogramma's om de tijd te structureren. Tenslotte is er een grotere
behoefte aan specifieke psychosociale hulpverlening.
Met literatuuropgave.

Reclassering
32
Cullen F.T.
Is rehabilitation dead? The myth
of the punitive public
Journal of criminal justice, 16e
jrg, nr. 4,1988, pp. 303-317
Na een tiental jaren van
empirische en ideologische
aanvallen op de behandelfilosofie
en in het licht van de `harde
lijn'-beweging, vragen sommige
commentatoren zich af of de
resocialisatie-gedachte `overleden'
is. In het voorjaar van 1982
werden 200 vragenlijsten
gezonden naar een steekproef van
inwoners van Galesburg (Illinois).
De uiteindelijke respons was 78.
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De representativiteit daarvan
bleek acceptabel. De bevolking
bleek ondermeer te geloven dat
straffen ook nuttige doelen
moeten dienen. Resocialisatie
wordt daarbij als zeker zo nuttig
als afschrikking opgevat. De
auteurs concluderen dat het een
mythe is dat de maatschappij
uitsluitend straffend is ingesteld.
Zij proberen aan te tonen dat deze
mythe politici goed uitkomt,
onder andere omdat zij zich dan
minder hoeven bezig te houden
met de redenen waarom de wet
wordt overtreden.
Met literatuuropgave.
33
Latessa, E.J.
The effects of intensive supervision on shock probationers
Journal of criminal justice, 16e
jrg., nr. 4,1988, pp. 319-330
In verschillende staten van de VS
wordt naar manieren gezocht om
de steeds toenemende gevangenisbevolking te reduceren. In het
onderhavige onderzoek zijn de
effecten nagegaan van zo'n alternatieve sanctie: een combinatie
van intensief reclasseringstoezicht
en zogenaamde `shock probation'.
Deze sanctie houdt in dat een tot
gevangenisstraf veroordeelde door
de rechter vroegtijdig op vrije
voeten wordt gesteld en onder
reclasseringstoezicht wordt
gebracht. De gedachte achter
'shock probation' is dat de
detentie die aan het reclasseringstoezicht vooraf gaat, een afschrikwekkende werking heeft. Het
onderzoek richtte zich op een
experimentele groep van 55 man
die aan intensieve 'shock
probation' werd onderworpen en
een controlegroep van 42 man die
een normale 'shock probation'
onderging. De onderzoekperiode
liep van 1978 tot 1983. Intensieve
'probation' bleek - zoals was te
verwachten - tot een frequenter
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contact tussen reclasseringsambtenaar en veroordeelde te leiden
en verder tot een positievere
maatschappelijke aanpassing. Met
name bleek het percentage veroordeelden dat naderhand werk had
hoger te zijn. Echter het intensievere toezicht bleek geen effect
te hebben op de recidive.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie
34
Bishop, D.M., C.E. Frazier
The influence of race in juvenile
justice processing
Journal of research in crime
and delinquency, 25e jrg., nr. 3,
1988, pp. 242-263
Onderzoek heeft nog geen
eenduidige verklaring opgeleverd
voor de oververtegenwoordiging
van zwarte jongeren in het jeugdstrafrechtssysteem. Bishop en
Frazier hebben kritiek op het
onderzoek dat tot dusver op dit
terrein is verricht. Het onderzoek
beperkt zich over het algemeen tot
een fase in de procesgang en er
wordt onvoldoende gecontroleerd
op belangrijke variabelen als ernst
van het delict en strafblad.
Dikwijls zijn de conceptualisering
en de operationalisatie van de
afhankelijke variabelen Madequaat. Multivariate modellen en
interactie-analyses zijn nodig om
deze materie te onderzoeken. In
Florida verrichtten de auteurs van
1979 t/m 1981 onderzoek naar de
invloed van ras op de procesgang
van 54.266 jeugddelinquenten. In
dit onderzoek werden bovengenoemde bezwaren ondervangen.
Ras blijkt direct van invloed op de
besluitvorming in diverse fasen
van de procesgang. Bovendien is
sprake van indirecte invloed en
zijn er cumulatieve effecten. Het
artikel wordt besloten met een
aantal implicaties voor verder
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onderzoek.
Met literatuuropgave.
35
Frehsee, D.
Zur Suche nach 'alternativen
Sanktionen' im Jugendstrafrecht
Monatsschrift fiir Kriminologie
und Strafrechtsreform, 71e jrg.,
nr. 5, 1988, pp. 281-299
Hoe alternatief is alternatief? Of
de vele enthousiaste pogingen, die
in de laatste jaren zijn ondernomen om te komen tot een
bevredigende reactie op jeugdige
delinquentie het predikaat 'alternatief wel verdienen, wordt in
twijfel getrokken. Onder de loep
worden genomen: dienstverlening,
sociaal-pedagogische begeleiding,
verkeersopvoeding door middel
van cursussen, conflictoplossing
dader/slachtoffer en schadevergoeding. Deze 'alternatieve
sancties' zijn echter nog steeds
gebaseerd op een conventioneel,
op strafrechtelijke principes
stoelend, misdaad-concept. Dit
concept komt steeds minder
overeen met modernere inzichten
omtrent jeugddelinquentie en de
verbreiding hiervan. Nagegaan
wordt, langs welke wegen zich in
plaats hiervan de verdere ontwikkeling van adequate methodes om
strafrechtelijk gekwalificeerde
conflicten op te lossen zal moeten
bewegen.

36
Gianotten, W.L.
Jongens als slachtoffer van
seksueel misbruik
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 43e jrg., nr. 11, 1988,
pp. 1179-1196
De laatste jaren is in ons land in
toenemende mate geschreven en
gepraat over het probleem van
incest en seksueel misbruik van
kinderen. Daarbij is echter weinig
aandacht geweest voor het mannelijke slachtoffer. De auteur, arts-
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psychotherapeut, wordt in zijn
werk steeds vaker geconfronteerd
met mannen en jongens die, of
recent Of in het verleden, slachtoffer zijn geworden van seksueel
misbruik. Er zijn diverse redenen
om deze problematiek thans onder
de aandacht te brengen: hulpverleners dienen zich te realiseren dat
veel mannen hier in hun verleden
mee te maken hebben gehad. Het
taboe om over ervaringen met
seksueel misbruik te spreken lijkt
bij mannen nog groter dan bij
vrouwen. Er zijn steeds meer
aanwijzingen dat seksuele jeugdtrauma's een negatieve invloed
kunnen hebben op het functioneren als volwassene. Een aantal
van de gevolgen is beduidend
anders dan bij vrouwen, bijv. de
seksuele orientatie. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat jongens die
seksueel misbruikt zijn, een
verhoogd risico lopen om later
zelf seksueel te gaan misbruiken.
Dat heeft consequenties voor
zowel preventie van seksueel
geweld als wat betreft de hulpverlening aan jongens of mannen die
seksueel agressief gedrag
vertonen. Bij de aanpak van dit
probleem blijkt het vaak noodzakelijk om veel aandacht te
schenken aan de verwerking van
de eigen seksuele trauma's.
Met literatuuropgave.

ze te bezien in het licht van fouten
die gemaakt zouden kunnen zijn.
Daartoe noemt en beschrijft hij
zeven categorieen fouten die hij
ontleent aan de honderden zaken
die hij heeft meegemaakt
gedurende de twaalf jaar dat hij
werkzaam was als consulent van
de rechtbank in Connecticut. Dit
zijn achtereenvolgens: verkeerd
begrijpen van het kind; onjuiste
rapportage, berustend op
geruchten of misverstanden in
plaats van feiten; verdraaiing van
de feiten op grond van geestesziekte of excessieve angst of
schuldgevoelens ten aanzien van
seksualiteit; verdraaiing van feiten
in verband met wraak of
touwtrekkerij om de kinderen in
het geval van echtscheiding;
professionele vergissing, berustend
op suggestieve ondervraging of
niet-gevalideerde procedures,
zoals het gebruik van anatomische
poppen; valse beschuldigingen om
hulpverlening of sympathie van
belangrijke derden te mobiliseren;
overige fouten zoals het beschuldigen van de verkeerde persoon
en het beschuldigen uit wraakmotieven.

Politie

38
Nuyten-Edelbroek, E.G.M., A.
Slothouwer
Blik op de toekomst CRI
37
Mantel!, D.M.
Algemeen politieblad, 137e jrg.,
Clarifying erroneous child sexual
nr. 24,1988, pp. 555-562
abuse allegations
Naar aanleiding van de onvrede
American journal of orthopsymet het functioneren van de
chiatry, 58e jrg., nr. 4, pp.
Centrale Recherche Informatiedienst, werd in de afgelopen jaren
618-621
Het is moeilijk om aangiften van
een aantal activiteiten onderseksueel misbruik van kinderen op nomen om knelpunten boven tafel
te brengen en oplossingen
waarheid te beoordelen. Valse
aanklachten komen echter voor en hiervoor te zoeken. Er verscheen
een rapport van de Algemene
de auteur is dan ook van mening
dat het beoordelen van dergelijke
Rekenkamer, het WODC
aanklachten nodig is. Hij stelt dat verrichtte onderzoek en de CRI
men dat het beste kan doen door
zelf stelde een Contourennota op.
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In het onderzoek van het WODC,•
waar het artikel op is gebaseerd,
stonden twee vragen centraal: wat
zijn de ervaringen van de politie
en het O.M. met de CRI en wat
zijn de opvattingen over de
gewenste taakstelling. Er blijkt een
grote mate van overeenstemming
in de ervaringen en opvattingen
van zowel de politie als het O.M.
en die van de CRI, zowel over de
knelpunten als over mogelijke
oplossingen hiervoor. Op grond
daarvan stelden de auteurs de
volgende aandachtspunten op
voor de ontwikkeling van een CRI
`nieuwe stij1'. Er bestaat een
duidelijke behoefte aan een
instelling als de CRI met een
informatietaak en functie als een
nationaal bureau Interpol. De
CR1 zou zich echter meer moeten
richten op innovatie, onderzoek
en 'development' dan nu het geval
is. Over het daadwerkelijk assistentie verlenen door de CRI lopen
de meningen uiteen. De
verhouding tussen politie/justitie
en de CRI is onvoldoende hecht,
politiemensen ervaren de CRI niet
als 'bun' instelling maar als een
departementale afdeling. De
interne organisatie van de CRI
moet verbeterd worden. Gezocht
meet worden naar een betere en
efficientere informatietoelevering
door de politie aan de CRI.
Hiervoor moeten de richtlijnen
veer een doelmatige opsporing
beter in acht worden genomen en
eventueel herzien. Anderzijds
meet ook de kwaliteit van de
informatie die de CRI geeft
worden verhoogd, bijv. door beter
en meer gebruik te maken van de
materiele en geautomatiseerde
mogelijkheden. Over het algemeen
meet de afstand tussen de politie
en de CR I worden verkleind, bijv.
door meer en systematische
werkbezoeken over en weer en
korte stages. Het meet voor de
politie duidelijker worden wat zij
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aan de CRI kan hebben. Een
permanente detachering van
CRI-ambtenaren bij de politic
wordt niet wenselijk of nodig
geacht.

39
Doyen, D. van
De Nederlandse politie als truerorganisatie; een bilk op de
toekornst
Het tijdschrift voor de politie,
50e jrg., nr. I I, 1988, pp.
460-464
In grote lijnen is er sinds het
Politiebesluit van 1945 weinig
veranderd in de organisatie van de
politie. De auteur vraagt zich af of
bier, mede gezien de ontwikkelingen op Europees niveau, geen
verandering in kan worden
gebracht en maakt een vergelijking met het bedriffsleven. Het
boek `Modulair organiseren
doorgelicht' van Kastelein dient
als basis veer zijn analyse en
voorstellen. De huidige organisatorische opbouw van de politie
kan, in navolging van Kastelein,
multicentrale aspectspecificatie
(MCA) worden genoemd, d.w.z.
dat vrijwel alles vanaf de top
wordt geregeld en wel aspectsgewijs doordat aan de top afzonderlijke centra zijn ontstaan die
zich elk in een of meer aspecten
van het politiewerk hebben gespecialiseerd. Deze werkwijze leidt,
evenals in het bedrijfsleven, tot
grote onvrede op de `werkvloef.
Door een parallel te trekken met
de bedrijfsorganisatie van Kluwer
NV en Bilhrmann-Tetterode NV
komt de auteur tot de volgende
organisatie-definiering van de
politie, een contractuele multiorganisatie genoemd. Aan de top
staan de departementen van
Justitie en Binnenlandse Zaken,
deze worden als het concern
beschouwd. Daaronder komen, op
het niveau dat in de bedrijven het
divisieniveau wordt genoemd, de
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Commissarissen van de
Koningin/Procureurs-Generaal en
nieuw aan te stellen Politiele
Provinciedirecteuren met een
intermediaire, arbitraire en co6rdinerende functie. Daaronder
komen de gemeentekorpsen en de
Rijkspolitie als werkmaatschappijen onder leiding van de burgemeesters en korpschefs/districtscommandanten. Bij deze opbouw
worden steeds twee lijnen onderscheiden: een beheers-/bestuurlijke lijn met de beide politieministers aan de top en een managementslijn met de beide Directeuren-Generaal aan de leiding.
Met literatuuropgave.

Violence International). Door al
deze hoogst complexe Europese
historische ontwikkelingen lopen
de Noord-Amerikaanse opsporingsverbanden die ontegenzeglijk
grote impact gehad hebben op het
gebied van de internationale
criminaliteitsbestrijding (FBI,
FBN, DEA). Vooral de DEA
(Drugs Enforcement Agency),
inmiddels uitgegroeid tot een
multinational, oefent grote invloed
uit op de Europese samenwerkingsverbanden. Dit orgaan heeft,
o.a. door haar optreden, bewezen
- en niet alleen op het gebied van
narcoticazaken - gedeeltelijk de
taak van Interpol betreffende het
geanalyseerde berichtenverkeer
over internationaal opererende
criminelen en criminele organisaties sneller en doeltreffender
over te nemen. Het verleden heeft
uitgewezen dat Interpol geen
wezenlijke, operationele bijdrage
heeft geleverd in de behoeften van
de internationalisering van een
effectieve criminaliteitsbestrijding.

40
Sietsma, K.J.H.H.
Internationale criminaliteitsbestrijding, een visie of een fictie
vanuit de politie I
Het tijdschrift voor de politie,
50e jrg., nr. 10, 1988, pp.
424-428
Internationale criminaliteitsbestrijding is een oud probleem
waarover verschillend gedacht
41
wordt. In twee opeenvolgende
Sietsma, K.J.H.H.
artikelen behandelt de auteur dit
Internationale criminaliteitsbeprobleem. Voor een goede beoorstrijding, een visie of een fictie
deling ervan duikt hij in het eerste
vanuit de politic. II
deel terug in de historie om
Het tijdschrift voor de politie,
vandaar uit hints te onderkennen,
50e jrg., nr. 11, 1988, pp.
die ons in de toekomst kunnen
465-469
helpen. Deze laatste onderwerpen Door de uitvoering van het
komen in het tweede deel aan de
Verdrag van Schengen is te
orde. Het blijkt, dat er in de
verwachten, dat criminele organihonderd jaar die achter ons liggen saties en internationaal operevele samenwerkingsverbanden zijn rende criminelen bun actietergecrederd, die de internationalireinen zullen kiezen binnen de
sering van de opsporing moesten
landen West-Duitsland, Frankrijk
vergemakkelijken. Als hoogteen Benelux. Zij zullen gebruik
punten worden de in 1923 in
maken van operationele beperWenen opgerichte Internationale
kingen, die de internationale
Kriminalpolizeiliche Kommission, opsporing ondervindt door de
de voorloper van Interpol,
eerbiediging van de souvereiniteit
genoemd, alsook de oprichting in
van de onderlinge staten. Om
internationale criminaliteitsbe1975 in Rome en de recente
uitbouw van TREVI in 1986
strijding te operationaliseren, is
(Terrorisme, Radicalisme et
enige inbreuk op de souvereiniteit
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van deze samenwerkende staten
onafwendbaar en zal gedoogd
moeten warden. Het verdient,
voIgens de auteur, de voorkeur om
mime wettelijke kaders aan te
geven, die de vereiste operationele, politiele, internationele
samenwerking tussen de landen
regelt. Er kan bijvaarbeeld een
uitwisseling plaatsvinden van
verbindingsambtenaren die grensoverschrijdende (pro-actieve)
recherche-operaties kunnen
begeleiden, zodat de capaciteit
van de lokale politie daarvoor zo
weinig mogelijk wordt aangesproken. Naast een politieke
coordinatie in Trevi-verband, is de
auteur van mening, dat oak een
West-Europees politieeI coOrdinatiepunt nodig is (waaronder een
westeuropese politie-academie).
Tenslotte vindt de auteur het van
groat belang, dat de nederlandse
recherche een eigen identiteit
behoort te krijgen.
Met literatuuropgave.

versehillen in werkdruk zijn bij in
sterkte vergelijkbare korpsen. Dit
bevestigt dat inwonertal en
woningbezetting geen goede
maatstaf meer zijn. Het zijn in
eerste instantie de - van plaats tot
plaats verschillende - maatschappelijke en economische factoren
die de vraag naar politiediensten
beinvloeden. Welke factoren bier
een relevante rol spelen werd
onderzocht. Men kwam tot een
formule die de werkdruk
verklaarde van enerzijds de
gemeentepolitie en anderzijds de
rijkspolitie (landgroepen). Deze
formule werd op alle GP-korpsen
en RP-Iandgroepen toegepast. Dit
leverde en voorspelling op van de
werkdruk, die de basis vormde
van de verschillende herverdeIingsmodellen waarover de Stuurgroep zich gebogen heeft. De
Stuurgroep heeft uiteindelijk twee
varianten van een nieuw sterktestelsel gepresenteerd. Beide
varianten gaan er van uit dat de
sterkteverdeling moet pIaatsvinden op basis van werkdruk. Bij
beide varianten wordt de sterkte
van de gemeentepolitie als een
geheel beschouwd en wordt zowel
bij GP als RP een bodem in de
verdeling vanwege minimumbeschikbaarheid gelegd. In de eerste
variant is alleen sprake van een
verdeling conform werkdruk,
terwijI in de tweede variant
bovendien de criminaliteitsfactor
wordt toegepast.

42
Wiebrens, C,
De politie beter verdeeld
Algemeen politieblad, I37e jrg.,
nr. 23, 1988, pp. 531-539
In dit artikel wordt het
eindrapport 'De politic beter
verdeeld' van de Stuurgroep
Project Kwantificering Politiewerk
(PKP) besproken. Het rapport
bevat aanbevelingen voor herverdeling van zowel gemeente- als
rijkspolitie. Allereerst wordt
ingegaan op twee vragen: waarom
43
herverdeling gewenst is en hoe
Willis, C.L., R.H. Wells
men tot de voorstellen hiervoor is
The police and child abuse: an
gekomen. Het huidige sterkteanalysis of police decisions to
stelsel gaat uit van de veronderreport illegal behavior
stetting dat qua inwonertal (en
Criminology, 26e jrg., nr. 4,
woningbezetting) vergelijkbare
1988, pp. 695-715
gemeenten een gelijke hoeveelheid In hoeverre gaat de poIitie
vraag naar politiediensten kennen. selectief te werk in het rapporUit de in 1987 uitgevoerde
teren over kindermishandeling?
werkdrukmetingen door het
De auteurs onderzochten dit bij
bureau AET blijkt dat er grate
vier stadspolitiekorpsen en een
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plattelandskorps in North
Carolina. De agenten (n = 142)
kregen een vertrouwelijke vragenlijst waarin zij in een reeks
beschreven gevallen moesten
.
aangeven hoe ernstig zij de zaak
inschatten en wat hun reactie zou
zijn. In deze gevallen werden ras
en sociale status van de mishandelende ouder(s) en het kind
gevarieerd, evenals het soort
mishandeling, leeftijd en sekse
van het kind en sekse van de
ouder(s). De bijkomende variabelen met betrekking tot de
agenten waren: ervaring met de
kinderbescherming en oordeel
hierover, idee over het effect van
de rapportage, ras, burgerlijke
staat, aantal eigeh kinderen en
aantal dienstjaren. Van alle
gegevens had de aard van de
mishandeling de grootste invloed
op de geneigdheid tot rapportage.
De andere variabelen speelden
geen algemene rol maar wel bij
specifieke gevallen. Zo werd het
ras van de dader(s) alleen van
belang geacht bij drie gevallen van
fysieke mishandeling, bij het ene
geval van seksuele mishandeling
en bij emotionele verwaarlozing
(te zamen slechts vijf van de reeks
voorgelegde cases): hierbij was de
rapportage-geneigdheid groter
wanneer het om blanke gezinnen
ging dan bij zwarte. Volgens de
auteurs speelt hierin mogelijk een
sociaal vooroordeel over de
omgang met kinderen door
zwarten en blanken een rol. De
auteurs menen dat de politie bij
haar inschatting van de ernst van
de zaken en reactiewijze niet
afwijkt van de bevolking in het
algemeen.
Met literatuuropgave.
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44
Fleck K.

Alkohol und Strassenverkehr in
Kanada
Blutalkohol, 25e jrg., nr. 6,
1988, pp. 380-385
De auteur bespreekt in dit artikel
hoe in Canada het rijden onder
invloed van alcohol bestreden
wordt en vergelijkt dit met de
situatie in West-Duitsland. In
Canada is sinds 1969 de 'criminal
law amendment act' van kracht
(herzien in 1985), waarin
autorijden, terwij1 de rijvaardigheid door alcohol beinvloed
wordt of het alcoholpercentage in
het bloed hoger is dan 0,8
promille, strafbaar wordt gesteld
(Wetboek van Strafrecht). De
straffen zijn minimum-straffen. In
het merendeel van de gevallen
(82,7%) wordt het bloed-alcoholgehalte bepaald door een kwantitatieve ademtest (te onderscheiden
van de kwalitatieve screen-test die
'op straat' gebruikt wordt), in 3,3%
werd een bloedproef gedaan en
11,4% van de verdachten
weigerden medewerking aan een
van beide. Adem- en bloedtest
mogen slechts met toestemming
van de betrokkenen uitgevoerd
worden. Bij weigering zonder
aantoonbare reden wordt
uitgegaan van rijden onder
invloed.
Met literatuuropgave.
45
Gemert F. van

Infiltranten en informanten in de
drugsscene
Algemeen politieblad, 137e jrg.,
nr. 22, 1988, pp. 507-511
In Amsterdam vindt de
drughandel tamelijk in het
openbaar plaats. Als bestrijdingsmiddel wordt vaak gewezen naar
de in Amerika gebruikelijke infiltratie en het gebruik van infor-
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manten. De auteur deed als antropoloog onderzoek naar de invloed
van het beleid op de Amsterdamse
drughandel. Hij stelt in de eerste
plaats dat genoemde maatregelen
in Nederland aan beperkingen
onderhevig zijn, omdat ons recht
verbiedt dat een misdaad wordt
uitgelokt. Daarnaast wijst hij op
het veel gewelddadiger karakter
van de drughandel in de Amerikaanse metropolen en beargumenteen dat de werkwijze van de
politie daartoe niet onaanzienlijk
heeft bijgedragen. Hij stelt dan
ook dat uiterste terughoudendheid
met het invoeren van infiltratie
c.q. participatie gewenst is.
Met literatuuropgave.
46
Haffner H. T.
Merkmale der ersten Trunkenheitsfahrt bei Riickfalltiitern
Blutalkohol, 25e jrg., nr. 6,
1988, pp. 386-395
Zijn er ten tijde van een eerste
veroordeling wegens rijden onder
invloed van alcohol parameters
aan te wijzen, die een prognostische betekenis hebben m.b.t.
recidive? Urn dit te onderzoeken
hebben de auteurs alle personen
bij wie in 1985 in het gerechtelijk
laboratorium van de universiteit
van Bern een te hoog bloedalcoholpercentage werd vastgesteld na een eerste overtreding
(N=1707) gevolgd tot eind 1987.
In deze periode recidiveerden 125
personen, van wie vijf herhaaldelijk (7,3%). Het blijkt dat in de
recidivistengroep het alcoholpercentage bij de eerste overtreding
hoger ligt en de leeftijd lager dan
bij de niet-recidivisten. Die
parameters hebben dus prognostische betekenis; dit kon niet
worden aangetoond van het
tijdstip (uur en dag) van de
overtreding. De auteurs stellen
bovendien dat het gevonden
recidivepercentage hoger zou zijn
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bij langere observatie (20% na tien
jaar). Met literatuuropgave.
47
Lightfoot L.O., D. Hodgins
A survey of alcohol and drugs
problems in incarcerated
offenders
The international journal of the
addictions, 23e jrg., nr. 7, 1988,
pp. 687-706
Door Amerikaans onderzoek is
grondig aangetoond dat het
gebruik van alcohol en drugs een
relatie heeft met misdaad. Vergelijkbare gegevens voor de
Canadese populatie ontbreken. De
auteurs doen verslag van een
onderzoek onder 275 gevangenen
in negen instituten. Zij deden mee
op basis van vrijwilligheid. Bij hen
werd een gestructureerd interview
afgenomen en werden een aantal
vragenlijsten voorgelegd. flit alles
als eerste fase van een programma
om te komen tot behandelprogramma's. Doe van het
beschreven onderzoek is te komen
tot een schatting van aard en mate
van misbruik voor de hechtenis en
een schatting van de persoonlijke
behoefte aan behandeling. 75 tot
80% van de ondervraagden blijkt
reele problemen te hebben met
alcohol en/of drugs. De auteurs
bespreken uitgebreid de voor- en
nadelen van onderzoek met
vrijwilligers (in verband met
betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid).
Met literatuuropgave.
48
Schippers, G., A. Kwakman
Alcohol-, drugs- en medicijngebruik van jongeren
Jeugd en samenleving, I8e jrg.,
nr. 10, 1988, pp. 527-546
In dit artikel worden statistieken
besproken over verslavingsgedrag
van jongeren. Uit de cijfers blijkt
dat relatief weinig jongeren
werkelijk verslaafd zijn. Binnen
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deze kleine groep van `grootgebruikers' zijn er markante
verschillen tussen de seksen:
mannen drinken meer alcohol,
vrouwen gebruiken meer psychofarmaca. Hoe ouder de jongeren,
hoe meer deze verschillen aan het
licht treden. Het gebruik van
alcohol en drugs blijkt nauwelijks
samen te hangen met de persoonlijkheid van de jonge gebruikers.
Wel zijn er aanwijzingen voor een
samenhang tussen gebruik en
opvoedingssituaties: bij het leren
drinken van alcohol is het
voorbeeld dat de ouders geven
van grote invloed op de vorming
van drinkgewoontes door de
jongeren. In vergelijking met
statistieken uit het buitenland is
het aantal jeugdige rokers in
Nederland erg laag, evenals het
aantal jeugdige drinkers. Het
cannabisgebruik in Nederland is
ongeveer even hoog als in
Duitsland en Belgie, maar lager
dan in Amerika. Hetzelfde geldt
voor het aantal heroInegebruikers.
Er is echter een trend tot toename
in gebruik van alcohol, tabak en
drugs. Die trend verdient
aandacht, niet alleen omdat het
om riskante gewoonten gaat, maar
ook omdat deze trend iets zegt
over het welzijn van jongeren.
Met literatuuropgave.

1988 gehouden Proces-studiedag.
Aan het woord komen verschillende instanties binnen de strafrechtspleging die met verslaving te
maken krijgen: Openbaar Ministerie ('de Officier van Justitie en
verslaving'), rechterlijke macht
(interview met een strafrechter
over verslaving), advocatuur
('Rechtshulp aan harddrugsgebruikers'), reclassering ('Reclassering en hulpverlening aan
verslaafden') en gevangeniswezen
('Verslavingsbehandeling in drugsvrije afdelingen'). Eveneens is
opgenomen een artikel waarin
gewezen wordt op verdragsmogelijkheden tot dwangbehandeling
('Hulpverlening aan verslaafden
via dwang of drang').

Slachtofferstudies

50
Cohen, M.A.
Pain, suffering, and jury awards:
a study or the cost of crime to
victims
Law and society review, 22e
jrg., nr. 5, 1988, pp. 537-555
Veel onderzoek naar de gevolgen
van slachtofferschap beperkt zich
tot de financiele schade voor het
slachtoffer. De werkelijke schade,
waarin ook pijn, leed en angst
dienen te worden meegerekend,
blijft daarmee onderschat. De
49
auteur van dit artikel ontwikkelde
Verslaving en rechtspleging
een nieuwe index om de schade
Themanummer
ten gevolge van een misdrijf
Proces, 67e jrg., nr. 11, 1988, pp. eenduidig te bepalen. De finan278-313
ciele schade, de hoeveelheid pijn
Hoe gaat de strafrechtspleging om en leed, en het risico om aan het
met alcohol, drugs en gokverdelict te sterven worden daartoe in
slaafden? Wordt verslaving
hoeveelheden geld uitgedrukt. Na
beschouwd als een strafverlicheen uiteenzetting over de
tende omstandigheid of leidt
berekening van deze index geeft
afhankelijkheid van drugs, alcohol de auteur voorbeelden van
of eenarmige bandiet tot een extra mogelijke toepassingen van de
zware toerekening? Aan deze
index in het beleid. De effecten
thematiek is het themanummer
van beleidswijzigingen in het
van Proces gewijd, als een soort
strafrecht kunnen met deze index
nauwkeuriger gedvalueerd
inleiding op de op 25 november
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worden. Een dergelijke analyse
toont aan dat het vanuit kosten/
baten overwegingen misschien aan
te bevelen is om de gevangenisstraffen voor verkrachting,
mishandeling en autodiefstal te
verlengen, en die voor inbraak en
diefstal te bekorten. Ook geeft de
auteur aan hoe de index gebruikt
k an worden bij de formulering
van straftoemetings-richtlijnen.
Met literatuuropgave.
51
Calaway, B.
Restitution as innovation or
unfilled promise?
Federal probation, 52e jrg., nr.
3,1988, pp. 3-14
De auteur overziet de ervaringen
met strafrechtelijk opgelegde
genoegdoening door de dader aan
het slachtoffer sinds 1972 in de
V.S. Twee vragen worden gesteld:
leidt vergoeding tot integratie van
de belangen van zowel het slachtoffer als de dader in de strafrechtstoepassing en in welke mate
vervult zij een straffunctie zoals
resocialisatie, vergelding,
afschrikking of een combinatie
hiervan? Voor de beantwoording
baseert hij zich op in de loop der
tijd verrichtte onderzoeken. Eerst
wordt bezien in welke mate de
straf of maatregel van schadevergoeding in werkelijkheid wordt
uitgevoerd. Dit blijkt voldoende
het geval te zijn, zeker wanneer
hier een goed toezicht op wordt
uitgeoefend. Ook blijken slachtoffers in hoge mate bereid tot
overleg met daders over de hoogte
van de te vergoeden schade.
Veelal wordt dit overleg door
beide partijen een positieve
ervaring genoemd. Het is moeilijk
te zeggen of de vergoeding ook
een straffunctie vervult, omdat
.hiernaar weinig onderzoek is
gedaan. Een vergeldende of
afschrikkende functie is tot nu toe
nog niet vastgesteld. Wel is een
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positieve invloed op recidive
gebleken. Ook is aangetoond dat
schadevergoeding in het algemeen
door de bevolking wordt geaccepteerd en ook door de slachtoffers.
Sommige onderzoekers constateerden dat de bevolking en
slachtoffers het zelfs als straf
zouden accepteren in plaats van
enige andere straf, inclusief
gevangenisstraf. De auteur concludeert dat de ontwikkelingen m.b.t.
de justitieel opgelegde schadevergoeding in overeenstemming zijn
met de ideeen van Schafer, die er
de grondslag voor legde. Hij pleit
ervoor dat de straf/maatregel nog
veel meer in het opleggen van
voorwaardelijke straffen wordt
geincorporeerd.
Met literatuuropgave.
•
52

Soest, H. van, S. Walther
Schadevergoeding en strafrecht
Nederlands juristenblad, 63e
jrg., nr. 37,1988, pp. 1336-1342
Begin maart 1988 verscheen het
rapport van de Commissie
Terwee-van Hilten. In dit artikel
worden de belangrijkste
voorstellen uit het rapport becommentarieerd. De commissie, die
haar voorstellen in de vorm van
een wetsvoorstel met Memorie
van Toelichting heeft gegoten,
adviseert in de eerste plaats de
voegingsregeling op enkele punten
te wijzigen. Daarnaast stelt zij
voor, schadevergoeding als bijkomende straf in het Wetboek van
Strafrecht op te nemen. Geconcludeerd wordt, dat de invoering van
een kwalitatief criterium bij de
voeging, in samenhang met de
mogelijkheid van splitsing van de
vordering, de positie van de
benadeelde partij aanzienlijk kan
verbeteren. Fen drempelverlagende werking kan uitgaan van
het feit dat de benadeelde partij,
die zich niet laat vertegenwoordigen, niet meer in alle gevallen
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zelf op de zitting behoeft te
verschijnen. De auteurs zien het
als een gemis, dat de commissie in
haar voorstel de benadeelde partij
niet de mogelijkheid heeft
geboden om zelfstandig getuigen
en deskundigen aan te brengen,
die zouden kunnen bijdragen tot
het bewijs van de geleden schade.
De voorgestelde schadevergoedingsstraf is door de koppeling
aan de voeging enerzijds en door
de koppeling aan de geldboete
anderzijds een op twee gedachten
hinkende sanctie, waarin het particuliere belang van de benadeelde
niet als een volwaardig deel van
het algemeen belang wordt
erkend. De schadevergoedingsstraf als volwaardige publiekrechtelijke sanctie behoort door de
rechter ambtshalve opgelegd te
kunnen worden. De commissie
heeft zich bij de uitwerking van de
schadevergoedingsstraf te zeer
door het belang van de
benadeelde laten leiden. Hoe
noodzakelijk het ook moge zijn de
strafrechtelijke positie van het
slachtoffer te verbeteren - niet
alleen het belang van het slachtoffer telt. De schadevergoedingsstraf dient ook op theoretisch
consequente wijze in het strafrechtelijke systeem te worden ingepast.

(voornamelijk slachtoffers van
seksueel geweld en intrafamiliaal
geweld) werden geInformeerd.
Ervan uitgaande dat alle slachtoffers recht hebben op informatie
over slachtofferhulp onderzochten
de auteurs, welke methode van
informatieverstrekking het grootst
aantal slachtoffers oplevert dat
gebruik zal maken van de diensten
van een buro voor slachtofferhulp.
Gekozen werd voor een experimentele proefopzet: 4 groepen
slachtoffers zijn met elkaar vergeleken: een controlegroep en 3
experimentele groepen. Aan de
eerste groep (N= 126) werd een
folder met globale informatie
uitgereikt. De tweede groep
(N= 94) werd onaangekondigd
opgebeld en de derde groep
(N =68) werd thuis zonder
vooraankondiging bezocht door
een medewerker van het Buro
Slachtofferhulp. Twee en een
halve maand nadat informatie was
verstrekt, bleek dat nog geen enkel
slachtoffer uit de controlegroep
contact met het Buro Slachtofferhulp had opgenomen. Van de
slachtoffers die een folder
ontvingen heeft 12% hulp
gekregen. Van de slachtoffers die
onaangekondigd werden bezocht
maakte 47% gebruik van de hulp.
Van de groep die onaangekondigd
53
werd gebeld maakte 33% gebruik
Steinmetz, C.H.D., Reeuwijk
van de slachtofferhulp. De resulP.M.C.
taten van dit onderzoek bleken in
Politie en Slachtofferhulp
overeenstemming met algemene
Tijdschrift voor criminologie,
bevindingen over voorlichten
30e jrg., nr. 3, 1988, pp. 236-248 (Kok, 1985). Zoals verwacht,
Vanaf 1978 rekent de politie in
!evert informatie die persoonlijk
Rotterdam het tot haar beleid om wordt verstrekt betere resultaten
slachtoffers van geweldsmisop dan informatie die schriftelijk
drijven te informeren over het
wordt verstrekt. Het voorstel van
lokale Buro Slachtofferhulp. Uit
de auteurs is om ervoor te zorgen
een onderzoek van het WODC
dat slachtofferhulp 24 uur
(1984) is echter gebleken dat veel bereikbaar is, hetgeen eenvoudig
slachtoffers van geweld over het
gerealiseerd kan worden door op
Buro Slachtofferhulp geen inforhet politiebureau een `voorpost
matie krijgen. Bovendien bleek,
slachtofferhulp' in te richten.
dat alleen bepaalde slachtoffers
Met literatuuropgave.
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Mededelingen

Themanummers Justitiele
Verkenningen
Regelmatig worden, bijvoorbeeld ten behoeve van het
onderwijs, grote aantallen
exemplaren van Justitiele Verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte
te zijn van de mogelijke vraag.
Om die reden geven wij, onder
voorbehoud, de thema's die de
redactie op dit moment in voorbereiding heeft. Over de inhoud van
de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen.
JV3, april 1989: Politiesterkte en
politietaken
JV4, mei/juni 1989: Oost-Europa
JV5, juli 1989: Verslaving
JV6, augustus 1989: Seksuele
kindermishandeling
JV7, september 1989: Overzicht
van opderzoek op justitieel terrein

De WODC - rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoekresultaten van het
WODC wordt een beperkte
oplage van de rapporten kosteloos
verspreid onder functionarissen,
werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie
van Justitie. Dit gebeurt aan de
hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het onderwerp
van het rapport opgesteld wordt.
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Vanaf 1 januari 1989 worden de
rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid uitgegeven door Gouda
Quint BV. Rapporten die ná deze
datum zijn verschenen, zijn voor
belangstellenden, die niet voor
een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen
bij Gouda Quint BV, postbus
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon:
085-45 47 62. De WODCrapporten, verschenen in 1988 en
daarvoor, zijn te bestellen bij de
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop,
tel: 070-78 98 80. Een complete
lijst van de WODC-rapporten is te
verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-70 65 54).
Duyne, P.C. van
Eindrapport experiment frauderegistratie
1987, WODC 72
Bol, M.W., J.J. Ovenvater
Recidive van dienstverleners
1987, WODC 73
Hekman, E.G.A., A. Klijn
Samen/Gescheiden
1987, WODC 74
Hesseling, R.
Kleine criminaliteit in Utrecht
1987, WODC/SEC 75
Werff, C. van der, B.J.W. DocterSchamhardt
Alimentatie na scheiding
1987, WODC 76
Minderhoud, P.E, R.O. Radema
Indirect onderscheid tussen
migranten en autochtonen in de
WAO
1987, WODC 77

125

Grapendaal, M.
In dynamisch evenwicht:
verkennend onderzoek naar gedetineerden subcultuur

naam: voor- en nadelen van een
legitimatieplicht

1987, WODC 78

De door het WODC in eigen
beheer uitgegeven rapporten,
evenals de rapporten die zijn
verschenen onder auspicien van
de CWOK, zijn zolang de
voorraad strekt gratis te verkrijgen
bij het WODC (mw. A. WeideEind, 070-7065 54 tot 15.00u).
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1987, WODC
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Opleidingsbehoeften van Groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitic
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Andel, H. van
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Crime prevention that works: the
care of public transport in the
Netherlands

1988, WODC
L.J.M. Koolen, C.J. Wiebrens,
E.A.I.M. van den Berg
Geschikt of niet geschikt? Een
evaluatie van de lik-op-stuk-experimenten

1989, WODC/K1
Ooyen-Houben, M. van, H. de
Kort, I. Stolp
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen

1987, CWOK, J&J 9
Laan, P.H. van der
Leerprojecten onderzocht

1987, CWOK, J&J 10
Reeuwijk, P.M.C., E.G.M.J.
Berben
Vrijwillige pleegzorg

1988, CWOK, J&J 11
Vissers, J.
De residentiele carriere van
jongeren in de kinderbescherming

1988, CWOK, J&J 12

Congressen
2nd European Conference on
Child Abuse and Neglect
Het Centrum van Vertrouwensartsen 'Kind in Nood' van de
Vrije Universiteit van Brussel
organiseert de tweede conferentie
over kindermishandeling en
-verwaarlozing. Het hoofdthema
van de conferentie zal zijn:
kinderbescherming door middel
van therapie? De conferentie is
toegankelijk voor iedereen die
zich beroepsmatig bezighoudt met
problemen van kindermishandeling en -verwaarlozing. Naast
plenaire bijeenkomsten zullen er
paneldiscussies en workshops
worden gehouden.
Datum: 24-28 april 1989
Plaats: Congrespaleis Brussel,
Coudenberg 3
Inlichtingen: Odette Thon, Akademisch Kinderziekenhuis V.U.B.,

Mededelingen

Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel,
Belgie, tel. 00-32-2-4 77 56 00 (van
9-12)
De toekomst van het jeugdstrafrecht
Het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatie
Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie organiseert de
`VIIth international Workshop on
Juvenile Criminology'. Tijdens
deze workshop zullen vier hoofdthema's centraal staan: kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit;
wetenschappelijke toetsing van
enkele belangrijke theorieen die
ten grondslag liggen aan beleidsinterventie; effectiviteit van
sancties. Naast plenaire inleidingen door vooraanstaande internationale wetenschappers, zullen
papers gepresenteerd worden in
engels-en franstalige werkgroepen.
Op basis hiervan zal er in de
werkgroepen gedurende het
congres toegewerkt worden naar
het vierde en afsluitende thema:
de toekomst van het jeugdstrafrecht. GeInteresseerden vanuit
diverse disciplines worden uitgenodigd deel te nemen en eventueel
een bijdrage in de vorm van een
paper te leveren.
Datum: 29 t/m 31 mei 1989
Plaats: Leeuwenhorst Congres
Centrum te Noordwijkerhout
Inlichtingen: WODC, Ministerie
van Justitie, Postbus 20301, kamer
H149, 2500 EH Den Haag. Tel.
070-70 65 41 (mw. Boendermaker),
070-70 65 51 (mw. Mertens)
Seksuele kindermishandeling
binnen het gezin
In Groningen wordt een internationaal congres georganiseerd
over seksuele kindermishandeling
binnen het gezin. Het congres
beoogt de Nederlandse en
Amerikaanse situatie te inventariseren, en ideeen, inzichten,
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werkervaringen en methodieken
uit te wisselen. Dit alles op het
terrein van hulpverlening, politie/
justitie, preventie/voorlichting en
wetenschappelijk onderzoek. Het
congres is bestemd voor diegenen
die op bovenstaande gebieden
werkzaam zijn. Er worden centrale
lezingen, work-shops, forumdiscussies en video-, film- en
diapresentaties georganiseerd.
Voertaal op het congres is Engels.
Datum: 21,22 en 23 juni 1989
Plaars: Groningen, de Oosterpoort
Inlichtingen: Congres secretariaat,
Postbus 841, 9700 AV Groningen,
tel.: 050-13 93 13
Kleine criminaliteit en
overheidsbeleid
Op 29 en 30 maart 1990 organiseen de Nederlandse Vereniging
voor Kriminologie een congres
over het onderwerp
criminaliteit en overheidsbeleid'. Het
congres heeft tot doe een
overzicht te bieden van het criminologisch/sociaal wetenschap-
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pelijk onderzoek dat in het kader
van de bestuurlijke preventie
plaatsvindt. Voor wat betreft de
(evaluatie van) preventieprojecten
worden bijdragen verwacht van
onderzoekers die hierbij
betrokken zijn. Door de congrescommissie zal een aantal van de
bijdragen worden geselecteerd
voor opname in een congresbundel. De bundel zal voorafgaand aan het congres aan de
deelnemers worden toegestuurd.
Bijdragen die in aanmerking
zouden moeten komen voor
opname in de bundel moeten voor
1 september 1989 worden
ingeleverd; alle andere bijdragen
voor 1 januari 1990. Onderzoekers
die een bijdrage willen leveren
kunnen contact met de congrescommissie opnemen via dr. M.A.
Zwanenburg, Criminologisch
lnstituut KUN, Postbus 9049,
6500 KK Nijmegen, tel.:
080-51 57 06/57 01, of mevr. mr.
drs. A. Smit, 080-51 21 89/21 85.
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