




Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 atie in Nederland was toen echteringrijpend gewijzigd vanwege debezetting door Nazi-Duitsland. Degeschiedenis van het Wolvenpleintijdens de Tweede Wereldoorlogomvat te veel aspecten om in eenklein artikel als dit recht te doen.Dat geldt ook voor de decennia nade oorlog, waarin het principe vanverbetering door isolatie plaatsmaakte voor het accent op de re-socialisatie van gevangenen. Hetmoeizame proces van het 'gezelligsamenzijn' tussen gedetineerdenen het personeel leidde op hetWolvenplein in 1949 al direct totde spectaculaire ontsnapping (tij-dens een kaartavondje) van Ne-derlands beruchtste inbreker 'Cer-rit de Stotteraar'. In de jaren zestigen zeventig kende iedere Utrech-ter het Wolvenplein als de plaatswaar de overtreders van de We-genverkeerswet (dronken auto-mobilisten) werden opgeborgen.Het verhaal neemt voorlopig eeneinde met de verbouwing in 2001van de gevangenis om een nieuwjustitieel experiment mogelijk temaken: de strafrechtelijke opvangvan verslaafden. De gevangenis issinds 2000 ook een officieel rijks-monument, want het is de oudstenog in tact zijnde cellulaire gevan-genis van Nederland en los van deboeiende geschiedenis alleendaarom al een Utrechts gebouwvan betekenis. Bettina van Santen is werkzaam bij de

sectorMonumenten van de gemeente Utrecht enredactielid van Oud-Utrecht Overzicht van een van devleugels. De kasten wer-den door gevangenen ge- .maakt ten behoeve vanandere gevangenissenFoto: Het Utrechts Archief Van isolatie naar resocialisatie De geschiedenis van de gevange-nis aan het Wolvenplein is exem-plarisch voor die van vele anderecellulaire gevangenissen in Neder-land. Rond 1900 kregen de vrou-wen een eigen gevangenis aan deGansstraat en bevolkten alleennog mannen het Wolvenplein. In1917 volgde eindelijk een versoepe-lingen van de strenge isolatiere-gels, mede doordat vanwege deEerste Wereldoorlog er zoveelzwarthandelaren opgesloten za-ten dat er noodgedwongen meer-dere gevangenen op een cel opge-sloten moesten worden.In 1929 raakte het Wolvenpleinbuiten gebruik vanwege een cel-lenoverschot. Maar toen een pro-jectontwikkelaar zijn oog liet val-len op het gebouw, schrok het Mi-nisterie van Justitie wakker en be-sloot de gevangenis na een ingrij-pende modernisering weer in ge-bruikte nemen. Deze ingebruikneming vondplaats op 16 oktober 1940. De situ- sen in het land en rapporteerdezijn bevindingen aan de ministervan Justitie. Helaas voor directeurDe Rooze waren zijn rapportenover het Wolvenplein nogal eensvernietigend en werd De

Rooze ophet matje geroepen.'Het haar van de gedetineerdenwas niet kort genoeg', 'er warenkleurenprentjes op cel' ('stichtelij-ke!', repliceerde de Rooze), 'destoelen in de administratiegebou-wen waren niet gelijk gestoffeerd'(de stof van 1856 is niet meer tekrijgen aldus De Rooze in i88o),kortom de inspecteur was eenklassieke zeurpiet. In i88o schreefhij over De Rooze: &quot;blijkbaar is hijniet meer berekend voor zijne taaken mist hij de kracht en den tactom op eene flinke plichtsvervul-ling van de onder hem gesteldebeambten toe te zien (...) waar-door ook bij deze ene slapheidontstaat&quot;. De negatieve rapportenleidden er in 1883 toe dat De Rooze- wellicht tot zijn opluchting - metpensioen werd gestuurd. 73 Literatuur H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaaden straf in Nederland (Utrecht 1990) Bettina van Santen, De gevangenis aan hetWolvenplein. Stichting (Utrecht, DePlantage, 2001) % vereniging Oud*Utrecht juni 2002


