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DE OBSCURITEIT VAN HET PENITENTIAIRE DOMEIN   

Constantijn Kelk (14 maart 2013) 

 

‘Al deze bezoeken hebben hetzelfde doel (..): een façade op te richten die het lelijke gezicht van de 

alledaagse werkelijkheid aan het oog onttrekt; de Belangrijke Man op zijn gemak te stellen door hem 

te laten zien wat hij verwacht had, zodat hij met een gerust hart in het parlement of waar dan ook kan 

betogen dat de Zuidafrikaanse gevangenissen mooie, schone, menswaardige resocialisatiecentra zijn. 

Heel wat anders dus dan de gevangenissen in Egypte en Turkije en Frankrijk, en vooral in Rusland. 

Hij durft er een eed op te doen, want hij is er zelf geweest. (In de gevangenis, uiteraard – niet in de 

wereld).’   

 

                                                                                                                                          Breyten Breytenbach 
1
   

 

1.   Chrisje Brants ’interdisciplinaire oriëntatie  

Chrisje Brants, die vanaf 1985 verbonden was aan het Willem Pompe Instituut en die daar in 

1997 mijn collega proxima werd
2
, heeft van meet af aan haar analytische vermogens en haar 

grote creativiteit ingezet om onderzoeksprogramma’s te concipiëren, die werkzaam en 

stimulerend waren voor het gehele instituut en voor alle disciplines die daarin waren en nog 

altijd  zijn vertegenwoordigd. Tot de waardevolle bijzonderheden van de oude Utrechtse 

school en van het latere Willem Pompe Instituut hebben altijd allerlei vormen van 

interdisciplinaire wetenschapsbeoefening behoord. Ook werd soms interdisciplinair onderwijs 

gegeven
3
.  

Over deze typisch Utrechtse oriëntatie merkte zij in haar oratie op: 

‘In deze opvatting is samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende disciplines 

onontbeerlijk, maar zij mag niet tot grensvervaging leiden. Wederzijds inzicht dient juist om 

de grenzen van wat wetenschap in de praktijk vermag, zichtbaar te maken. Pompe noemde 

dan ook zowel de criminologie als het strafrecht “hulpwetenschappen” van elkaar.’ 
4
   

Allengs heb ik de indruk gekregen dat juist naar dit interdisciplinaire gehalte van het 

substantiële ‘Utrechtse’ gedachtegoed  Chrisje’s grootste affiniteit uitging. Daarvan getuigen 

haar veelzijdige geschriften, waarbij nog haar niet geringe talent voor de rechtsvergelijkende 

benadering komt.
5
  

Voorts toonde zij veel waardering  voor de oude Utrechters op grond van hun “niet aflatende 

strijd tegen de onmenselijke kanten van de toenmalige praktijk” en hun opvatting dat ‘straf- 

en strafproces maar al te snel kunnen degenereren tot pure machtsuitoefening waarmee ze hun 

tijd ontegenzeggelijk soms ver vooruit waren.’ 
6
  

                                                      
1
 De in Zuid Afrika geboren schrijver, dichter en schilder B. Breytenbach zat in de tijd van de apartheid,  onder 

meer vanwege verdachte contacten met de illegale vakbeweging, zeven jaar lang (tot 1982) in Zuidafrikaanse 

gevangenissen. Naar aanleiding daarvan schreef hij o.a. ‘De ware bekentenissen van een witte terrorist,’ Van 

Gennep Amsterdam 1984, waarin op p. 224 bovenstaand citaat is te vinden.    
2
 Als opvolgster van Bert Swart, inmiddels raadsheer in het Hof Amsterdam.    

3
 Zo participeerde eind jaren ’60 en begin jaren ’70 de criminoloog Ger Kempe actief in de strafrechtscolleges 

van Rijk Rijksen om de criminologische achtergronden van bepaalde strafrechtelijke leerstukken te belichten en 

te illustreren.   
4
 C.H. Brants, Over levende gedachten, inaugurele rede Utrecht 1998, Gouda Quint 1999, p. 9. 

5
 Zie bijvoorbeeld haar prachtige studie met B. Stapert: Voor wat hoort wat: pleabargaining in het strafrecht, BJu 

2004; verder: Strafrechtsvergelijking, DD 2008, p. 214-242.  
6
 C.H. Brants, inaugurele rede, p. 14. 
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Het gevaar daarvoor school bij uitstek in de sanctietenuitvoerleggingsfase waar ‘de macht der 

overheid over een medemens het grootst is’,
7
 reden waarom de Utrechters altijd sterk hun 

aandacht hierop hebben geconcentreerd.  

 

In deze aan Chrisje Brants opgedragen bundel beschouw ik de openbaarheid van de 

sanctietenuitvoerlegging nader, in het bijzonder inzake vrijheidsbenemende, dus intramurale 

sanctie, wetende dat dit thema haar als oud-journaliste, strafrechtsjuriste en criminologe, ter 

harte gaat. In 1985 heb ik Chrisje voor het eerste ontmoet als medelid van een Commissie van 

Toezicht in het complex van Amsterdamse p.i.’s. Wij hebben toen de intrigerende 

penitentiaire obscuriteit die in sterke mate het beeld van een oesterschelp oproept, trachten te 

doorzien.       

 

2.    Penitentiaire macht en penitentiair  recht  

Voor functionarissen in penitentiaire inrichtingen (p.i.’s), forensisch psychiatrische centra en 

jeugdinrichtingen geldt nog altijd dat hun beslissings- en handelingspatronen een uiterst 

beperkte openbaarheid kennen: binnen gesloten instituten zijn uit hun aard vele situaties aan 

het zicht onttrokken. Er is sprake van ‘binnenwerelden’ met eigen gewoontepatronen en 

subculturen, waarbij de communicatiekanalen sterk hiërarchisch zijn gescheiden.
8
 Weliswaar 

zijn de penitentiaire en aanverwante regimes gedurende de afgelopen decennia voorzien van 

tal van wettelijke regels en normen (zie de Penitentiaire Beginselenwet en de Penitentiaire 

Maatregel)en van ministeriële regelingen en richtlijnen, maar vele daarvan zijn van 

bureaucratische aard en behelzen vooral bevoegdheden van de directie en plichten voor de 

justitiabelen. De machtselementen in de p.i. worden er veelal door ondersteund. De voor de 

gedetineerden dagelijks zo belangrijke Europese Gevangenisregels missen evenwel bindende 

maar hebben alleen morele waarde.  

Daarentegen is het geheel van vrij nauwkeurig geformuleerde procedureregels van het klacht- 

en beroepsrecht respectievelijk voor gedetineerden,  tbs-verpleegden en jeugdigen wél als een 

solide  juridische verworvenheid te beschouwen. Essentieel is dat de behandeling van de 

beklagzaken in handen is van de uit onafhankelijke burgers bestaande Commissies van 

Toezicht, die namens de samenleving moeten toezien op een correcte behandeling der 

gedetineerden. Beroep kan worden aangetekend bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ), waarvan eveneens onafhankelijke burgers met voor dit werk 

relevante professies
9
 deel uitmaken.    

De mate van tevredenheid over de betekenis en de resultaten van deze detentierechtspraak  is 

echter onder gedetineerden  – zoveel is wel bekend – divers.
10

  Door de detentierechter wordt 

af en toe een ferme en principiële uitspraak gedaan, die structurele effecten voor alle  

gedetineerden heeft. Veelal is dan tenminste ook een grondrecht in het geding. Dit is 

                                                      
7
 Aldus W.P.J. Pompe, Strafecht en vertrouwen in de medemens, afscheidsrede Utrecht 1963.  

8
 Dit verschijnsel signaleerde reeds A. Heijder, Bewakers en bewaakten, diss. VU, Boom 1963. 

9
 Zoals: (jeugd)rechters, advocaten, hoogleraren strafrecht en criminologie, gedragskundigen, zorgexperts etc..     

10
 Dit wijzen mijn langdurige ervaringen als lid van diverse Commissies van Toezicht en van de RSJ uit. Het is 

jammer dat het onderzoek naar ‘Meningen van gedetineerden – vijftig jaar later’ door M. Moerings, M. Boone 

en A. Franken, BJu 2008, hierover geen bevindingen bevat. Dit onderzoek was opgezet ter vergelijking met  het 

onderzoek van R. Rijksen naar de meningen van gedetineerden in 1958 (zie noot 17), toen  het beklag- en 

beroepsrecht nog niet bestond.   
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meermaals het geval geweest met de vrijheid van godsdienst , en wel in kwesties rond 

kerkbezoek, beschikbaarheid van halal-voedsel
11

 etc.        

 

3.   Externe openbaarheid 

De openbaarheid van het strafproces houdt primair de toegankelijkheid  van de terechtzitting 

in voor alle leden van de rechtsgemeenschap, zoals art. 121 van de Grondwet behoudens 

uitzonderingen voorschrijft. Dit is de zogenoemde externe openbaarheid in tegenstelling tot 

de interne openbaarheid ofwel de kenbaarheid van het strafproces alleen voor de daarbij intern 

betrokkenen. De externe openbaarheid berust op enkele essentiële doelen. Het publieke  oog 

wordt in een rechtsstaat geacht controle uit te oefenen op het optreden van de justitiële 

overheid en de rechter, ter bescherming van de burger tegen zowel onrechtmatig als 

onbehoorlijk overheidsoptreden. Zo wordt eveneens het doel van de generale preventie 

gediend (de strafzaak klinkt door in de gemeenschap) en krijgt de strafrechtspleging, in het 

bijzonder de strafrechtspraak, legitimiteit.
12

 

Maar daaraan zijn - ook minder gunstige - neveneffecten verbonden. Het is bekend: de 

openbaring in de media van gruwelijke details van een bepaald misdrijf kan de publieke 

opinie aanzetten tot felle uitingen van agressie en wraak. De controlerende  openbaarheid kan 

gemakkelijk omslaan in een schandpaal-vertoning, hetgeen tekenend is voor de labiliteit van 

het fenomeen publieke opinie. Het omgekeerde deed zich in het ver verleden voor bij 

openbare executies. De positie van de beul was tweeslachtig:  enerzijds vertegenwoordigde hij 

het gezag van de souverein als het ware in een ‘cerémonial de triomphe’ en vond hij bijval 

van het publiek dat de veroordeelde uitjouwde.
13

 Maar zodra de beul niet volgens de regels te 

werk ging, werd hij zelf voorwerp van de volkswoede. Soms ontkwam hij daaraan maar 

ternauwernood en werd hij met stenen bekogeld, terwijl de zojuist gehangene door de 

volksmassa werd losgesneden. Aldus ook Marguérite Yourcenar’s ‘Het hermetisch zwart’.
14

 

Een dergelijke tweeslachtigheid is ook in de moderne tijd nog te signaleren zoals bleek in 

januari 2013 in Teheran, toen daar plotseling twee jonge uit de armste buurt afkomstige 

twintigers in een park werden opgehangen omdat ze iemand, overigens niet dodelijk, hadden 

neergestoken en beroofd hadden van zijn tas en een gering geldbedrag. Het aanwezige publiek 

toonde zich ontzet en maakte van deze archaïsche gebeurtenis schokkende foto’s. Er waren 

uitingen van afschuw en verontwaardiging en er werd menige traan geplengd als protest tegen 

(deze voltrekking van) de doodstraf. Zo’n praktijk van openbare moord aan de galg dient geen 

beschaafd generaal preventief doel, maar oefent op het volk een angstwekkende terreur uit . 

Eén van de verdiensten van Chrisje Brants is dat ze zich jarenlang heeft ingespannen voor de 

door Amnesty International aangevoerde strijd tegen de doodstraf, waarvan één van de 

grootste gevaren is: pervertering van het strafrecht door de staat.        

 

4.   Openbaar recht en toezicht in gesloten instituties 

Het principiële belang van enige controlerende openbaarheid is in de tenuitvoerleggingsfase 

zeker niet  minder groot dan in de procesfase.  Aan iedere detentiesituatie zijn nu eenmaal 

                                                      
11

 Zie mijn Nederlands detentierecht, Kluwer 2008, derde druk, resp. p. 298 en 238.. 
12

 Zie Léonie van Lent, Externe openbaarheid in het strafproces, diss. Utrecht, BJu 2008, p. 2. 
13

 Zie bijvoorbeeld Michel  Foucault, Surveiller et punir, Gallimard Paris 1975, p. 67 e.v.   
14

 M. Yourcenar, Het hermetisch zwart, Polak en Van Gennep 1971, p. 254.   
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vele restricties inherent  in het bijzonder met betrekking tot het verkeer met de buitenwereld. 

Totale instituties verdragen zich buitengewoon slecht met openbaarheid. Maar juist in die 

hermetisch gesloten totale instituties worden de betrokkenen aan een hoge mate van 

afhankelijkheid en machteloosheid onderworpen en behoeven ze vanwege deze bijzondere 

kwetsbaarheid veeleer extra bescherming tegen eventuele willekeur en machtsmisbruik.  

Daarom zijn er allerhande vormen van nationaal en internationaal extern toezicht gekomen op 

hun omstandigheden en op hun bejegening en behandeling, terwijl hun rechtspositie terdege is 

versterkt. Het begon met het spaarzaam geregelde toezicht dat de aan elke p.i. verbonden, uit 

onafhankelijke burgers bestaande Commissie van Toezicht uitoefent. Vervolgens werd in 

1977 het nationale klacht- en beroepsrecht ingevoerd, en gingen daarnaast ook rechtsbronnen 

en rechtsfiguren van internationale herkomst hun invloed hebben, zoals het EVRM en het 

Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling 

of bestraffing en het daarbij horende CPT. De uitspraken van het EHRM 
15

 kunnen niet 

worden genegeerd, terwijl de bevindingen van het CPT die stelselmatig worden gepubliceerd 

geacht mogen worden betekenis voor het nationale gevangenisbeleid te hebben.
16

 Ook wordt 

hiervan soms gebruik gemaakt door het EHRM, terwijl CPT-verslagen zelf regelmatig 

verwijzen naar de Europese Gevangenisregels.  

Daarnaast fungeert onze Inspectie voor de sanctietoepassing (Ist) van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie (V en J), wiens verslagen vaak ook in de dagbladen worden vermeld. En 

tenslotte is er de nationale Ombudsman die wanneer er geen wettelijk geregelde 

bestuursrechtelijke voorzieningen meer openstaan, vrijelijk door gedetineerden  kan worden 

aangeschreven met (soms ernstige) klachten over een onbehoorlijke bejegening. De verslagen 

van de nationale ombudsman alsmede zijn daarop gebaseerde oordelen zijn openbaar. Deze 

oordelen genieten bepaald  gezag.     

Dit alles draagt bij aan een grotere publieke zichtbaarheid van de executiefase en een grotere 

toegankelijkheid van  de  justitiële en penitentiaire autoriteiten voor een kritische, meer 

universeel georiënteerde blik van ervaren professionals, die dikwijls al vele gesloten 

inrichtingenstelsels van nabij hebben leren kennen.   

 

5.    Leed achter de muren en de publieke opinie 

Een belangrijk onderscheid tussen de openbaarheid van de berechting en van de 

tenuitvoerlegging is het volgende. Vanaf het moment dat enige geruchtmakende zaak door de 

rechter wordt behandeld zijn aller ogen daarop gevestigd en wordt daaromtrent veel 

gedetailleerde informatie verspreid. Als de dader vervolgens voor geruime tijd achter de 

penitentiaire muren verdwijnt is er meestal sprake van opluchting en wenst men eigenlijk 

niets meer van de veroordeelde te merken: deze bestaat voor het publiek niet meer. De 

grootste zorg lijkt dan doorgaans te zijn dat deze situatie van als het ware non-existentie zo 

lang mogelijk zal voortduren. Door toedoen van de minder fijnbesnaarde  media bestaat 

echter het risico dat nog tijdens de detentie allerhande wraakgevoelens tegen de veroordeelde 

opgerakeld zullen worden en dat daarbij zijn privacy ernstig zal wordt geschonden. In veler 

opinie kan de gestrafte het verdiende leed voor zijn misslag niet scherp genoeg voelen. Wie 

                                                      
15

 Zie voor Nederland bijvoorbeeld EHRM 4 februari 2003, Appl. no. 52750/99, Lorsé v. Nederland, over de 

overdadige visitatiepraktijk in de EBI.  
16

 Zie hierover J. de Lange, Detentie genormeerd, diss. EUR, Wolf 2008.  
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evenwel een gezonde dosis voorstellings- en inlevingsvermogen bezit, zal begrijpen dat 

Rijksen’s Meningen van gedetineerden
17

 indertijd verre van overdreven waren en dat de 

essentie van het dag en nacht opgesloten zijn in de moderne tijd niet is veranderd, hooguit wat 

de vorm betreft. Niettemin heeft een Kamerlid
18

 het in 2012 vlak voor de presentatie van het 

verkiezingsprogramma van haar partij bestaan om voor te stellen dat gevangenen het zo koud 

mogelijk moeten krijgen in hun cel: kachels in gevangenissen zouden daarom een paar graden 

lager moeten worden gezet.
19

 Wij noemen dit ‘additioneel leed’, namelijk extra toegevoegd 

aan het leed dat het verlies van de algehele vrijheid op zichzelf al in een mensenleven  

betekent. Dergelijke vexatoire verzwaringen dienen dan ook uit oogpunt van humaniteit als 

abject te worden beschouwd. Nóg verontrustender is het dat het regeerakkoord van 29 oktober 

2012 de komst van een eigen bijdrageregeling voor gedetineerden aankondigde, kennelijk een 

eigen bijdrage aan de kosten van de detentie zelf. Deze overigens niet voor de eerste keer in 

de geschiedenis geopperde gedachte getuigt ronduit van cynisme.
20

 Immers de meeste 

gedetineerden hebben gezien hun sociale omstandigheden geen cent te makken, maar wat 

erger is, deze gedachte keert zich tegen de principes van de rechtsstaat:  aangezien het de 

overheidsmacht is die het monopolie bezit om de burger van diens vrijheid te benemen, moet 

het ook deze overheid zijn die daarvan de kosten draagt. Zie art. 35 lid 1 Sr.   

De teneur van de rechtspositie van gedetineerden gaat uiteraard in omgekeerde richting: niet 

terecht ondergane beperkingen in detentiesituaties dienen zoveel mogelijk te worden 

vermeden of ongedaan gemaakt.  

 

Ondanks alle ontwikkelingen in het gevangeniswezen van de laatste decennia, eerst de immer 

groeiende capaciteitsproblemen die o.a. tot de invoering van de door velen vermaledijde 

meerpersoonscel leidden, daarna de herhaalde bezuinigingen die resulteerden in verschraalde 

dagprogramma’s en minder resocialisatie-activiteiten, is het nog altijd de vraag of het lijden 

van gedetineerden werkelijk tot de goegemeente doordringt om hiervan een effectieve 

generaal preventieve werking te mogen verwachten. Daarvoor is het beeld van het 

gevangenisbestaan vermoedelijk te abstract.      

 

6.   Aspecten van de penitentiaire openbaarheid 

De p.i. als gesloten inrichting kent – evenals de tbs- en jeugdinrichting – een beperkte 

optelsom van openbare aspecten, waarbij aan het volgende valt te denken:  

 

a.   Functionele bezoekers , zoals  inspecterende en toezichthoudende organen en commissies,   

detentierechters en internationale verdragsrechters en politici  hebben tijdens hun inspecties  

vrije toegang tot alle plaatsen in de inrichting. Hun gerapporteerde bevindingen hebben 

gaandeweg tot verbeteringen geleid, terwijl in samenhang daarmee de rechtspositie der 

gedetineerden het meest direct is versterkt door de  detentierechtspraak (zie hieronder sub c.) 

                                                      
17

 R. Rijksen, Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging, Van Gorcum, Assen 1958.  
18

 Fleur Agema, lid van de populistische politieke partij PVV. 
19

 Zie NRC-Handelsblad van 4 juli 2012. Dit is een archaïsch voorstel;  zelfs stokoude huishoudelijke 

reglementen bevatten  regels over de minimum-temperatuur in de cellen van gedetineerden.  
20

 Zie ook Chrisje Brants in de NRC van 10 november 2012. 
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en door bepaalde uitspraken van het EHRM. Hetzelfde geldt voor de situaties van 

verpleegden in forensisch psychiatrische centra en van jeugdigen in jeugdinrichtingen.  

Het was in en rond de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw een goede traditie dat Kamerleden 

zich van tijd tot tijd eigener beweging persoonlijk kwamen overtuigen van de gang van zaken 

in de inrichtingen  en daarbij met vele betrokkenen informatieve gesprekken voerden. 

Dergelijke contacten waren van een heel andere orde dan de zogeheten  ‘gestichtsdagen’ voor 

de rechterlijke macht, waarbij men collectief p.i.’s bezocht en zich vooral met de directie 

onderhield, daarna enige functionarissen sprak en een kijkje in de inrichting nam. Het bezoek 

had overwegend een representatief karakter. Dit vormt een goede illustratie van het citaat 

boven deze bijdrage. Nog steeds is er bij de rechterlijke macht niet veel kennis van het 

penitentiaire wezen aanwezig, zo bleek uit een tamelijk recent onderzoek.
21

  

Overal ter wereld hebben penitentiaire directeuren en hun staf een sterke neiging om  – ook 

functionele – externe bezoekers vooral op de positieve kanten van hun inrichting te wijzen en 

zich daarbij van eufemismen te bedienen. Zo heb ik zelf nogal eens horen verluiden dat 

vérgaande maatregelen zoals vastbinding op het veiligheidsbed om een in uitzinnige woede 

dolgedraaide gedetineerde te beschermen tegen zichzelf en/of anderen ‘niet of nauwelijks’  

voorkomen. Het is niet na te gaan of dit (geheel) op waarheid berust, maar opmerkelijk is het 

wel als men bedenkt dat zich nu eenmaal af en toe zodanige ernstige incidenten in p.i.’s 

inderdaad voordoen. Het zou niet verbazen als eerder sprake is van een vorm van gêne over 

het uitgebreide machts- en geweldmonopolie van de gevangenis, waar juist door 

buitenstaanders soms uiterst sceptisch tegenaan wordt gekeken.  Des te belangrijker is het dan 

dat de gedetineerden over het beklagrecht beschikken.     

 

b.   Persoonlijk contacten met de buitenwereld via bezoek,  correspondentie en 

telefoongesprekken zijn voor gedetineerden in hun afstompende en monotone  

gevangenisbestaan van vitaal belang. Elk persoonlijk contact met hun familie en/of vrienden, 

zowel schriftelijk als verbaal, houdt hen staande. Gecorrespondeerd mag er worden zoveel 

men wil, maar bezoek en telefoneren zijn onderworpen aan zeer karige voorzieningen.
22

  

Over de waarde van correspondentie laat ik Breyten Breytenbach’s poëzie
23

 kort horen:        

 

‘Je brief is wonderlijk, nog groter en lichter 

 dan de gedachte aan een bloem als de droom  

 tuinaarde is,   

                    je brief gaat open iets ontvouwen 

 en van buiten komt er lucht komen er woorden 

 komt onthouden.’    

 

De openbaarheid van het penitentiaire wezen is direct in het geding als brieven van 

gedetineerden aan buitenstaanders door de p.i.-censuur worden tegengehouden op grond van 

hun inhoud. Daarin kan bijvoorbeeld iets onwelgevalligs over de inrichtingsdirectie of het  

personeel worden geschreven. Volgens de detentierechtspraak moet dan wel sprake zijn van 

                                                      
21

 Boone, Beijer, Franken en Kelk, De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter?, BJu 2009.  
22

 Zie de art. 38 en 39 PBW en de desbetreffende detentierechtspraak.  
23

 Uit: De ongedanste dans, Gevangenispoëzie, Meulenhoff, Amsterdam.  
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een zwaarwegend bezwaar uit oogpunt van de orde en veiligheid in de inrichting, de openbare 

orde en nationale veiligheid, de voorkoming van strafbare feiten etc.
24

 De  verzending van een 

brief waarin de gedetineerde zich bij zijn vader beklaagde over de gewelddadige wijze waarop 

hij was gevisiteerd met het verzoek om daar actie over te ondernemen, mocht door de 

directeur niet worden geweigerd, zo oordeelde de detentierechter.
25

  Evenmin mogen brieven 

met beledigende opmerkingen over bepaalde personeelsleden zonder meer worden geweigerd: 

het personeel moet daar professioneel tegen opgewassen zijn. Dit argument ben ik ook in 

rechtspraak van Courts in de USA over soortgelijke kwesties tegengekomen. Maar ook mag 

de censor zich niet laten leiden door puur paternalistische motieven, bijvoorbeeld als een 

getrouwde gedetineerde een liefdesbrief aan een andere vrouw schrijft. Voorts kan de 

gedetineerde op grond van zijn recht op het kennisnemen van nieuws rechtsreeks bij de 

uitgever boeken bestellen en zich abonneren op kranten en tijdschriften.    

Wat het bezoek betreft, dit is gebonden aan strikte regels en voorwaarden. Een gunstige 

bijzonderheid is dat gedetineerden, die tenminste drie maanden in een normaal beveiligde 

gevangenis verblijven en een duurzame relatie hebben, kunnen verzoeken hun vaste partner in 

een aparte ruimte zonder toezicht te mogen ontvangen met alle (intieme) vrijheden van dien.
26

      

 

c.    De detentierechtspraak is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van de 

rechtspositie der gedetineerden. Via het internet zijn de uitspraken van de RSJ in beklag- en 

beroepszaken in het algemeen toegankelijk geworden.  Deze openbaarheid bevordert het 

diepere inzicht in de vele facetten van de detentieproblematiek. Dit regardeert natuurlijk in de 

eerste plaats vakgenoten (advocaten, OM , rechters, reclasseerders, etc.), maar soms ook 

anderen. Bovendien verschijnen bepaalde uitspraken geannoteerd in Penitentiaire Informatie, 

onderdeel van het tijdschrift Sancties. De klachtenbehandeling zelf is niet openbaar.
 27

  

Herman Franke zag indertijd in de door het beklagrecht op gang gekomen juridisering het 

‘emancipatieproces der gedetineerden’
28

, terwijl Gerard de Jonge sprak van de ‘wellicht 

belangrijkste penitentiaire hervorming sinds de opening van het rasphuis in 1596’.
29

 Gezien 

de eeuwenlange historie van middeleeuwse kerker tot cachot, lijken deze uitspraken niet 

overdreven.       

 

d.   Contacten van gedetineerden met de pers en andere media, alsmede met wetenschappelijk 

onderzoekers kunnen voor de openbaarheid van cruciale betekenis zijn. Het genoemde 

meningen-onderzoek van Rijksen in 1958 was anoniem, evenals het onderzoek naar de 

meningen van gedetineerden- vijftig jaar later
30

 en nog later onderzoek.
31

  Indertijd heeft 

Rijksen’s boek tenminste twee baanbrekende verdiensten gehad: a. de tot dan toe hermetisch 

van de wereld afgesloten strafinrichtingen werden enigszins geopend, en b. tevens werd 

                                                      
24

 Zie daarvoor art. 36 lid 4 PBW. 
25

 BC 28 januari 1985, A167/84. 
26

 Zie circulaire van 8 september 2000, nr. 5041936/100/DJI, Stcrt. 176. 
27

 Zie ook  M. Boone, Openbaarheid in het detentierecht,  in de bundel: Openbare strafrechtspleging, A. Beijer, 

C.H. Brants, L. van Lent, C.M. Pelser red., WPI / Kluwer 2002, p. 121-139.  
28

 H. Franke, Twee eeuwen gevangenis, diss. UvA, Het Spectrum, Utrecht 1990, p.12-14. 
29

 G. de Jonge, Over de kwaliteit van de detentie, inaugurele rede Maastricht University, 2008, p. 15. 
30

 Zie noot 10.  
31

 Zie: K. Beyens en M. Boone, ‘Zeg maar Henk tegen de chef’, Ervaringen met het Belgische detentieregime in 

de P.i. Tilburg, Boom/Lemma 2013. 
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duidelijk gemaakt dat gedetineerden net als ieder ander redelijk  mens hun mening graag 

wilden uiten. Dit laatste was wat de gerechtelijke autoriteiten toen het meeste heeft geschokt 

en dat was blijkbaar voor het ministerie van Justitie dat dit onderzoek had bekostigd 

doorslaggevend om de gehele oplage uit de handel te nemen en op te slaan.
32

   

Thans staan voor gedetineerden de modernere wegen van interviews en reportages in de 

media open. Als zij een gesprek willen voeren met de pers geldt daarvoor behalve de PBW 

ook nog een speciale ministeriële regeling.
33

 Zo’n gesprek behoeft  de toestemming van de 

directeur, welke hij mag geven voor zover dit gesprek zich verdraagt met het belang van de 

orde en veiligheid in de p.i., de openbare orde en de goede zeden, de rechten en vrijheden van 

anderen (zoals slachtoffers) en de voorkoming en opsporing van strafbare feiten (art. 40 

PBW). De directeur kan aan de toegang van media-vertegenwoordigers tot de p.i. bepaalde 

voorwaarden verbinden. Over het contact zelf  moet in ieder geval een schriftelijke 

overeenkomst tussen de gedetineerde en de media-vertegenwoordiger worden gesloten. De 

regeling bevat hiervoor bij wijze van dienst een model-contract. Daarin wordt de 

geïnterviewde gedetineerde bijvoorbeeld het recht op correctie gegeven en krijgen derden 

over wie in het interview belastende of negatieve uitspreken worden gedaan de gelegenheid 

om daarop te reageren welke reactie in het interview moet worden verwerkt.  

De directeur mag als hij toestemming verleent de gedetineerde wijzen op de mogelijke 

schadelijke gevolgen van dit interview voor de gedetineerde zelf of voor anderen. De 

directeur heeft dus een zekere beschermende taak, hoewel uiteindelijk de gedetineerde zelf 

verantwoordelijk is voor zijn interview.    

De desbetreffende meningsuitingen kunnen betrekking hebben op iemands eigen strafzaak, op 

de strafrechtspleging als geheel, maar ook op zijn detentiesituatie en in het bijzonder op 

bepaalde rechten die hij in dat verband wil claimen. Het ligt voor de hand dat bij dit alles 

vanwege de inrichting enige behoedzaamheid wordt betracht. De vrijheid van meningsuiting 

staat niettemin centraal (art. 7 GW en art. 10 EVRM), ook al staat art. 15 lid 4 GW  

beperkingen op de uitoefening van grondrechten tijdens de detentie toe, echter alleen ‘voor 

zover deze (uitoefening CK) zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.’  

Dit betekent dat in geval van beklag en beroep tegen de weigering (door de directeur) van 

toestemming voor een perscontact, de Beroepscommissie van de RSJ zeer precieze en 

consciëntieuze afwegingen zal moeten maken. Een en ander wordt vaak verscherpt door het 

grote belang van de gedetineerde bij openheid van zijn zaak en de noodzaak van maximale 

ongeschondenheid van andere belangen.  

Recentelijk deed zich een geval voor waarin de klager had verzocht om een gesprek met De 

Volkskrant over zijn deradicalisering als moslim. De directeur had dit verzoek afgewezen, 

omdat dit zich niet zou verdragen met de belangen van de slachtoffers wier herinneringen aan 

het misdrijf daardoor zouden worden opgerakeld. Vervolgens had de directeur, en wel nadat 

de klager was overgeplaatst uit de Terroristen Afdeling naar een reguliere afdeling in p.i. 

Vught,  nog een nieuwe grond tot weigeren toegevoegd: als hij daar mediacontact zou hebben 

dan zou hij door radicale medegedetineerden kunnen worden gezien als een verrader en zou 

                                                      
32

 Vervolgens was het uitsluitend via het ministerie verkrijgbaar voor strafrechtelijke vakgenoten die werkzaam 

waren in de strafrechtspleging dan wel in de strafrechtswetenschappen.  
33

 Circulaire Contacten tussen gedetineerden/directeuren en media, van  18 juni 1999, 761025/99/DJI.  
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op hem door hen wraak kunnen worden genomen. Dit risico van verstoring van orde en 

veiligheid in de inrichting zou onaanvaardbaar zijn.  

De Beroepscommissie achtte het op voorhand afwijzen van klager’s verzoek om contact te 

hebben met de pers in strijd met de redelijkheid en de billijkheid. Voor de eventuele 

schending van de belangen der slachtoffers waren geen concrete feiten en omstandigheden 

door de directeur aangedragen, ook niet van de kant van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI). Voorts was niet gebleken dat de klager, die inmiddels alweer enige tijd op de reguliere 

afdeling had verbleven, problemen had met zijn medegedetineerden: deze waren er bovendien 

voldoende van op de hoogte dat klager afstand had genomen van het radicale gedachtegoed, 

temeer daar klager al eerder hierover in De Volkskrant had geschreven. De Beroepscommissie 

wees erop dat de klager het media-contact juist wilde gebruiken ‘voor positieve doeleinden, 

namelijk om publiekelijk spijt te betuigen voor zijn daden, om aan te tonen dat hij afstand 

heeft gedaan van zijn radicale gedachtegoed en om jongeren te behoeden voor radicaal 

gedrag.’ Tenslotte benadrukte de commissie dat de regeling contacten tussen gedetineerden en 

media de directeur juist de gelegenheid biedt om de vrijheid van meningsuiting van 

gedetineerden te reguleren.
 34

             

Ook het EHRM gaf niet lang geleden een belangrijke beslissing. Een in Zwitserland wegens 

moord gedetineerde vrouw, die altijd haar onschuld had volgehouden, had ingestemd met een 

TV-interview. Haar zaak had veel publieke aandacht getrokken, in het bijzonder van een 

organisatie die zich met miscarriages of justice bezig houdt. De desbetreffende TV-

maatschappij stuitte evenwel op een weigering door de gevangenisdirecteur op grond van de 

handhaving van de orde en veiligheid in de p.i. De door de TV- maatschappij geadieerde 

bestuursrechter oordeelde dat zo’n TV-opname binnen de muren vanwege alle daaraan 

verbonden organisatie en toezicht veel meer inspanning eist dan wat redelijkerwijze van de 

gevangenisautoriteiten mag worden verwacht. Het Federale Hof meende vervolgens dat de 

aanwezigheid in de gevangenis van TV-medewerkers bedreigend kan zijn voor de privacy van 

medegedetineerden. Tenslotte oordeelde het EHRM dat nu het ging om een kwestie van 

vrijheid van meningsuiting in de context van een zeer serieus televisieprogramma over een 

onderwerp van bijzonder  publiek belang, de Zwitserse autoriteiten slechts een beperkte 

beslissingsvrijheid (margin of appreciation) hadden in hun oordeel of het verbod op de TV-

opname voldeed aan een ‘pressing social need’. Dit laatste achtte het EHRM niet het geval. 

Aangezien ook de vorm waarin informatie en ideeën worden overgebracht, in casu in  

filmbeelden, onder de bescherming van art. 10 EVRM vallen is het volgens het Hof niet aan 

de rechter om enig alternatief, zoals een radio-gesprek dat in deze zaak door de autoriteiten 

werd gesuggereerd, voor de gewenste TV-opname in de plaats te laten komen.
35

    

 

Deze twee zaken illustreren hoe gevangenisdirecteuren qualitate qua grote moeite kunnen 

hebben  met belangstelling van de media voor eigen verhalen van gedetineerden. Men vreest 

voor de negatieve gevolgen daarvan voor de rust in de p.i. en voor de gemoederen in de 

samenleving. Maar deze twee gevallen tonen tevens aan dat de (detentie)rechter – terecht – 

zich gehouden moet voelen het grondrecht van de meningsvrijheid in al zijn facetten tot het 

uiterste te respecteren. De contra-argumenten mogen het niet  laten bij een containerbegrip als 
                                                      
34

 Beroepscommissie van 1 november 2012, nr. 12/1243/GA. 
35

 EHRM 21-06-2012,  Appl. No. 34124 / 06, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft v. Switzerland.  
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‘het belang van de orde en veiligheid’ zonder dit met overtuigende feiten en/of 

omstandigheden te onderbouwen.   

Nog anderszins kan de persvrijheid in het geding zijn, namelijk tussen gedetineerden 

onderling. Een gedetineerde had buiten de muren eigen tijdschriftjes laten drukken met door 

hemzelf geredigeerde teksten over strafzaken en justitiemedewerkers. Deze (dertig) 

exemplaren, die hij wilde verspreiden onder medegedetineerden  mochten van de directeur 

niet aan hem worden uitgereikt vanwege gevaar voor de orde en veiligheid in de p.i. De 

inhoud was evenwel geheel afgeleid van reeds in de media verschenen publicaties, die de 

gedetineerden konden kennen omdat zij het recht hebben om kennis te nemen van nieuws (art. 

48 lid 1 PBW) en zich op eigen kosten te abonneren op kranten en tijdschriften of boeken te 

bestellen, mits dit alles rechtsreeks van de uitgever komt. Betrokkene’s beklag over de 

weigering werd in beroep gegrond verklaard.
36

          

 

e.   Bezoeken  door professionele hulpverleners van buiten en door vrijwilligers en  

gespreksgroepen vormen een verbinding tussen de gedetineerden en de samenleving. Het gaat 

om reclasseringsmedewerkers, advocaten, medewerkers van professionele hulporganisaties 

etc. die de gedetineerden hun diensten komen aanbieden. Daarnaast zijn er de 

vertegenwoordigers van niet justitie-gebonden organisaties, verenigd in hun bond: BONJO. 

Voorts zijn er her en der vrijwilligers, al dan niet van een bepaalde geloofs- of 

levensovertuiging, en in sommige universiteitssteden groepen studenten die met 

gedetineerden  gesprekken willen voeren. Zo worden blikvelden wederzijds verbreed en 

worden over talloze aspecten van het (samen)leven visies uitgewisseld, hetgeen zeer leerzaam 

en vruchtbaar kan zijn. Dit laatste geldt ook voor recreatie-activiteiten  die burgers met  

gedetineerden komen verrichten, zoals schilderen op papier, zingen, lezingen houden, 

etcetera. Al deze leken-bemoeienis kan bijdragen aan de resocialisatie.  Ooit werden door J. 

van Weringh intensievere en bestendigere contacten tussen individuele burgers en individuele 

gedetineerden bepleit. Hij had daarbij het oog op bereidwillige mensen ‘die stevig in de 

samenleving verankerd zijn en bereid de gevangene te helpen, hem aan te horen, hem iets te 

brengen (als hij dat wenst), hem aan het werk te zetten, dingen voor hem te doen. Deze 

mensen zouden toegang tot de gevangenis moeten hebben op tijdstippen die hen uitkomt’.
37

 

Hij noemde het voorbeeld van een leraar die overdag voor de klas staat en ’s avonds een 

buitenlandse gedetineerde Nederlandse taalles zou willen komen geven. Dit pleidooi 

impliceerde dus een vorm van mentorschap. Van Weringh maakte in ieder geval duidelijk dat 

voor een ware resocialisatie de penitentiaire poorten gemakkelijker geopend moeten worden 

met name voor welwillende burgers. Enige malen is me gebleken dat in de penitentiaire 

praktijk het tegendeel soms eerder waar is vanwege – zo voert men aan – de noodzaak van 

bezuinigingen op programma’s en op het personeel. Zo kunnen uitstekende initiatieven in de 

kiem worden gesmoord.   

 

f.   De  belangen van slachtoffers hebben in de penitentiaire wet- en regelgeving een plaats 

gekregen onder meer bij de afwegingen om een bepaald poststuk of een bepaald bezoek te 

weigeren (zie art 36 lid 4 en art. 38 lid 4 PBW). Ook bij het verlenen van allerhande verloven 
                                                      
36

 Beroepscommissie 10 december 2007, 07/2169/GA. 
37

 Koos van Weringh, De ideale gevangenis, Bas Lubberhuizen 1993, p. 66-67.  
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dient met hun belang rekening te worden gehouden.
38

 A fortiori geldt ditzelfde voor het 

toekennen van verloven aan tbs-gestelden, die overigens na enkele ernstige incidenten enige 

jaren geleden sterk zijn gereduceerd in hun toepassingsfrequentie. Een en ander impliceert dat 

slachtoffers via het ministerie van V en J of het OM, uiteindelijk verantwoordelijk voor de 

tentuitvoerlegging  van de sancties, in voorkomende gevallen tijdig zullen moeten worden 

geïnformeerd over op handen zijnde beslissingen van deze aard die impact op de slachtoffers 

kunnen hebben.   

Toch is het voorgekomen dat de minister bij zijn vervolgbeslissingen inzake de  

sanctietenuitvoerlegging betreffende een bepaalde veroordeelde pas in een uitermate laat  

stadium met de meningen van slachtoffers op de proppen kwam (omdat daar pas na zeer  

vele jaren een onderzoek naar was gedaan) en op grond daarvan de voortzetting van het  

ingezette executietraject met terugwerkende kracht wilde afbreken. Zo geschiedde in het  

geval van een tot levenslang veroordeelde dader van een veelvoudige moord, die na een  

gevangenisverblijf van bijna zeventien jaar door de minister op grond van art. 13 Sr in een  

tbs-inrichting was geplaatst waar hij begeleide verloven had genoten die steeds probleemloos 

waren verlopen.  

Negen jaar na deze plaatsing besloot de  minister de machtiging tot dit verlofbeleid alsnog in 

te trekken op basis van een toen recent verricht slachtofferonderzoek waaruit enige felle 

emoties klonken. De consequentie daarvan zou moeten zijn: zijn terugplaatsing naar de 

gevangenis. De Beroepscommissie merkte dit besluit echter aan als onredelijk en onbillijk.
39

 

Intussen hebben zich meer dan eens - soms eigener beweging – slachtoffers op voorhand over 

bepaalde beslissingen publiekelijk doen horen. Het gaat vaak om één bepaalde dader op wie 

het offensief zich dan persoonlijk richt. Zo is er al in 2012 commotie geweest over de in 2013 

verwachte voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der G., moordenaar van de 

politicus Pim Fortuyn, die in 2003 tot achttien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Zelfs is 

al een petitie voor de minister van V en J inhoudende dat deze man ‘geen zes jaar 

strafvermindering mag krijgen’ door meer dan 41.000 personen ondertekend. Velen denken  

de gevoelens van de nabestaanden te vertolken of identificeren zich sterk met het slachtoffer.  

Geopereerd wordt  onder de naam: ‘Recht van spreken’. Het is de vraag of dit recht op deze 

wijze wel bestaat. Reacties van slachtoffers zijn in werkelijkheid veel diverser dan men pleegt 

te denken: men is zeker niet altijd belust op vergelding, laat staan op wraak. Een 

indrukwekkend toonbeeld van realistische lankmoedigheid is de houding van de weduwe van 

de in 1988 vermoorde Gerrit Heijn altijd geweest. Zij heeft zich jegens de moordenaar uiterst 

waardig gedragen en heeft willen afzien van haat of wraakzucht.
40

 Deze is na zijn straf en tbs 

te hebben ondergaan verongelukt, waarna zij zijn weduwe heeft gecondoleerd. Niet lang 

geleden hebben in een andere zaak een broer en  zuster zich ten aanzien van de moordenaars 

van hun broer in enigszins vergelijkbare zin geuit: ‘Wat win je met vergeldingsdrang? 

                                                      
38

 Zie de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting  van 24 december 1998,  laatstelijk gewijzigd 12 mei 2006, 

nr. 5413136/06/DJI , Stcrt. 2006, 103.   
39

 Beroepscommissie 12 juli 2010, nr. 09/3625/TR, Sancties 2011, afl.2, nr. 2. Zie hierover ook mijn: De 

toepassing van artikel 13 Sr op een levenslang gestrafte, in hetzelfde nummer van Sancties, p. 70-83.  
40

 Ook is Hank Heijn betrokken bij het Forum Levenslang, dat een betere bejegening en een betere rechtspositie 

van levenslanggestraften nastreef t.  
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Bitterheid? Haten is zonde. Want dan is jouw leven verloren, dat van je broer en dat van die 

daders. Alleen maar verliezers.’
41

    

 

g.    ‘Open dagen’ voor het publiek worden periodiek in bepaalde p.i.’s georganiseerd. Dan 

mag men zonder gedetineerden te ontmoeten delen van de inrichting van binnen bekijken, ook 

lege cellen. De reacties variëren van ‘het lijkt wel een hotel’ en ’te luxueus’ tot en met 

‘rillingen bij het idee in zo’n kleine en ongezellige ruimte dag in dag uit opgesloten te moeten 

zitten’. Sommigen voelen zich over deze harde werkelijkheid geneerd en ongemakkelijk. 

 

Tot slot  

Het komt er op neer dat het penitentiaire wezen zózeer en détail is ingesteld op een 

beveiligende geslotenheid, dat enige openheid en toegankelijkheid voor buitenstaanders al 

snel als bedreigend voor de orde en veiligheid in de p.i. worden ervaren. Dankzij rechterlijke 

uitspraken en beslissingen van het EHRM, alsmede van oordelen van zowel nationale als 

internationale toezichthoudende organen, zijn er allengs meer kieren en openingen in de 

penitentiaire oesterschelp gekomen. Op zichzelf stemt dit tot tevredenheid. Maar wel moet 

worden voorkomen dat hiervan gebruik zou worden gemaakt door dat deel van de publieke 

opinie dat geruggesteund door minder discrete media uit is op pure vergelding en wraak 

jegens bepaalde gedetineerden en tbs- verpleegden, die het niet zwaar genoeg zouden hebben. 

Ik vertrouw erop dat de bewindslieden van V en J daartegen hun rug recht zullen houden. 

Onlangs stelde de nationale Ombudsman: Justitie staat niet open voor kritiek.
42

 In ieder geval 

zal Justitie naar aanleiding van redelijke kritiek wel open moeten staan voor een rationele 

discussie, maar als er eisen worden gesteld die in het licht van de principes van de rechtsstaat 

onredelijk zijn, dan moeten deze worden afgewezen. Tot dit laatste hoort de wens dat de 

(wettelijke) mogelijkheden tot resocialisatie of humane detentie voor veroordeelden worden 

afgesneden al dan niet uit naam van de slachtoffers. Aan hun leed moet op een andere manier 

tegemoet worden gekomen. De wisselwerking tussen de drie p’s: pers, publieke opinie en 

politiek kan tot onaanvaardbare resultaten leiden: zo is bijvoorbeeld alreeds de wens geopperd 

het slachtoffer een reële stem te geven ten aanzien van verlofverlening aan gedetineerden. 

Zoals al onder f. bleek, is het ene slachtoffer het andere niet en zal dit tot willekeur kunnen 

leiden in de besluitvorming. Bovendien kan hierdoor het slachtoffer extra worden 

gevictimaliseerd, versterkt worden in zijn slachtofferrol, waar hij juist beter vanaf zou kunnen 

raken.         

 

 

 

 

 

                                                      
41

 Interview in De Volkskrant van 28 december 2012, p. 8 en 9.   
42

 Zie NRC/Handelsblad van 19 februari 2013.  


