
Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Tucht en discipline voor Jan Soldaat Utrechtse gevangenissen 5: het Depot voor Discipline te Nieuwersluis De Koning Willem UI -kazerne bijNieuwersluis, 1935Foto: Sectie Luchtmacht-historie, Den Haag Binnen het Nederlandse gevangeniswezen nam Depot voor Discipline te Nieuwersluis(1950 -1997) een bijzondere positie in. Als enige militaire gevangenis in Nederlandzaten hier met name dienstplichtigen hun straf uit. Een verblijf in Nieuwersluis stondgarant voor veel tucht en discipline. Zo werd Jan Soldaat weer in het gareel gebracht,om daarna weer terug te keren naar zijn onderdeel. Maatschappelijke ontwikkelingenleidden tenslotte tot de opheffing van dit door militairen gerespecteerde instituut. DouwE Koen De Straf- en Tuchtinrichting Met het oprichten van het Alge-meen Depot voor Discipline alslandelijke militaire gevangenis teMedemblik in 1850 konden ver-oordeelden hun straf in een mili-taire omgeving ondergaan. Naenkele standplaatswijzigingenwerd het Algemeen Depot in 1912opgeheven. Tijdens de mobilisa-tieperiode 1914-1918, waarin gro-te aantallen militairen op debeen waren gebracht, moest dekrijgsmacht het weer noodge-dwongen stellen met locale voor-zieningen, omdat een centralegevangenis ontbrak. Een reorga-nisatie van de krijgsmacht beginjaren twintig voorzag daarom ineen

nieuw instituut.Als opvolger van het AlgemeenDepot besloot defensie in 1922 destraf- en tuchtinrichting in het le-ven te roepen, ressorterend on-der het Depot Politietroepen, metals standplaats Nieuwersluis. Indit kleine dorp aan de Vecht tus-sen Loenen en Breukelen lag een Net als in de burgermaatschappijveranderden ook in de krijgs-macht in de loop van de igeeeuw de opvattingen over crimi-naliteit en straf. Binnen de krijgs-macht kwamen toen vanzelf-sprekend ook algemene delictenvoor, zoals diefstal en moord,waarvoor militairen tot een cel-straf in een civiele gevangeniswerden veroordeeld. Typisch mi-litairwaren echter overtredingenals het negeren van een dienst-bevel, ondisciplinair gedrag enmisdrijven zoals opruiing en in-subordinatie. Overtreders kregendoorgaans een aantal dagen vrij- heidsstraf en ze zaten die meest-al in een cel binnen de kazerne ofop de legerplaats uit. Voor hetondergaan van een langere strafwegens een militair misdrijf wa-ren de locale accommodatiesechter minder geschikt. In datgeval werden de veroordeeldenopgesloten in een civiele gevan-genis. Hier kwamen deze militai-ren echter in contact met crimi-nelen uit de burgermaatschap-pij. Dit werd in toenemendemate ongewenst geacht, te meeromdat vele soldaten na het uit-zitten van hun straf terugkeer-den in militaire dienst. 128 vereniging
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Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 duur onvermijdelijk zijn. Geziendeze ontwikkeling en het cellen-tekort in het civiele gevangenis-wezen, werd in 1984 besloten tothet beschikbaar stellen van cel-capaciteit aan het ministerie vanJustitie. Onder het beheer vanJustitie zijn er daarna nog enkelecellengebouwen bijgebouwd.De inkrimping van de krijgs-macht begin jaren negentig ende afschaffing van de dienst-plicht in 1996 verminderden deinstroom van gestrafte militai-ren nog meer. Per 1 april 1997 droeg het minis-terie van Defensie de KoningWillem Hl-kazerne officieel overaan het ministerie van Justitie.Defensie huurde een klein ge-deelte van het complex vervol-gens als Militair PenitentiairCentrum in afwachting van deoplevering van een klein, nieuwcomplex in Stroe in maart 1999.Na een forse en goed ingepasteuitbreiding doet het kazerne-complex nu dienst als Peniten-tiaire Inrichting voor Vrouwen(PIV), met een capaciteit van 180cellen, terwijl de oorspronkelijke,fraai gerestaureerde kazerne-gebouwen in gebruik zijn als lan-delijk vergadercentrum van hetministerie van Justitie. Douwe Koen is werkzaam op de AfdelingBeeldmateriaal van het Utrechts Archief.Hij publiceert regelmatig over de NieuweHollandse Waterlinie en andere militaireonderwerpen. De kazerne met uit-breidingen, l%7foto: Militair PenitentiairCentrum Nieuwersluis een militaire

tegenactie veegdeeen legergroen busje, dat plotse-ling vanaf het kazerneterreinkwam aanrijden, de surprise bijnade Vecht in. Volgens een kranten-bericht 'stopte een officier eenjongetje bovendien een doosje lu-cifers in handen en zou hem heb-ben aangezet, de reuzenschoen inde fik te steken'. In de loop van de jaren zeventigwas ook binnen de krijgsmachtduidelijk geworden dat de tijdenveranderd waren. Het regiem inNieuwersluis werd langzamer-hand minder streng en in 1974werd detuchtklasse afgeschaft. Inde jaren daarna verschoofbovendien het accent in het dag-programma van de gestraftenvan zware lichamelijke trainingnaar sportbeoefening en studie inmilitaire vakken en vaardigheden.De naamswijziging van Depotvoor Discipline in Militair Peniten-tiair Centrum in 1981 symboliseer-de dan ook de afsluiting van eentijdperk, waarin 'Nieuwersluis'voor veel militairen een bijzonde-re reputatie had gekregen. Inkrimping, opheffing endoorstart Het kazernecomplex had toeneen capaciteit van ongeveer 100plaatsen, waarvan er als gevolgvan het teruglopen van het aan-tal gedetineerden, gemiddeldslechts 20 tot 30 bezet waren. Alsgevolg van deze terugloop zou deopheffing van het Militair Peni-tentiair Centrum op de lange pline zich nauwelijl<s van enigeandere Nederlandse Icazerne. Erwas een administratieve en ge-neeskundige

dienst, een l<eul<en,een transportdienst, sportfacili-teiten enzovoorts. Straftucht = Ontucht! De maatschappelijke democrati-seringsgolf in de periode na 1965ging ook aan de krijgsmacht nietongemerkt voorbij. De af-schaffing van de groetplicht enhet toelaten van de vrije haar-dracht zorgden voor een vermin-dering van het aantal zaken, opgrond waarvan militairen in Nieu-wersluis geplaatst konden wor-den. Het waren roerige tijden,waarin het Depot voor Disciplinemeermalen de voorpagina's vankranten haalde en aanleiding gaftot vragen in de Tweede Kamer.En soms waren er demonstratiesvan de Vereniging van Dienst-plichtige Militairen (WDM) bij deingang van de kazerne. Op mee-gevoerde spandoeken stondenleuzen als 'Straftucht = Ontucht!'Typerend voor die tijd is ook de'ludieke aktie' van de WDM op 3december 1971. Toen plaatsten ac-tievoerders bij de ingang van dekazerne een twee meter langekartonnen schoen met wortel bijde ingang van de kazerne. Dezereuzenschoen was bedoeld alsSinterklaassurprise voor twee re-dacteuren van het blad Alarm vande WDM, die drie maanden strafmoesten uitzitten wegens eenvermeend opruiend artikel. Bij Literatuur J. Cloosterman en E. Stastra, MilitairPenitentiair Centrum Nieuwersluis. Bre-da, KMA, 1983. M.R. van Gils, De militaire straf- en tucht-klasse in het Depot voor Discipline

teNieuwersluis. Diss. Meppel, 1963. D.T. Koen, (red. C.J. van der Peet), Bouw-historische aantekening Nieuwersluis,Zandpad v.m. Koning Willem Ul-kazernec.a. Den Haag, Rijksgebouwendienst(Bureau Rijksbouwmeester), 1998. D.T. Koen, Nieuwersluis: van StarreschanstotStrafbastion. Houten, PhoenbcPublishers, 1998. 130 vereniging Oud*Utrecht oktober 2002


