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Volgens de PW is tntee jaar detentie niet
afsehrilruekkend genoeg dat mogen er
best vier z[in. ()ok als je zestien bent.
nitiefvan school gestuurd: hij had voor de zoveelste keer een docent
uit§escholden.

- inmiddels was hij afgezakt van havo/vwo naar vmbo
werd
Daan
opgepakt
voor een overval met gieweld en belandde hij tij
dens zijn voorarrest voor het eerst in een jeugidgevangienis. Elizabeth:
'Daarbinnen heerst een duidetijke hiërarchie: wie buiten de giroep valt,
wordt keihard aanglepakt. Daan vertelde me van een jongien wiens hand
in de broodrooster werd §estopt toen de begeleiders even niet opletten.
Hij heeft re§elmatig zijn vuisten moeten giebruiken daar.'
Het beeld van het leven in een ieugdgevangenis dat wordt gieschetst in
het BNN-progirammaWij Zítten I/asÍ, waarin Sophie Hilbrand jeusdise cri
minelen interviewt, is volgiens Elizabeth dan ook veel te positief.'Natuurlijk wordt er met educatieve pro$ramma's sewerkt aan resocialisatie, maar er heerst ook veel onduidelijkheid en verwarringi.'Zoals de
keer dat Daan werd betrapt met wiet op zijn kamer en door een bewaker apart werd glenomen. 'fe hoeft dat spul niet naar binnen te smokkelen,' zei de bewaker, 'dat kun je ook gewoon van mij krijgien.' Elisabeth:
'Hoe moet een jongien van vijftien zo met autoriteit leren omgiaan?'
Dat het gieen goed idee is om criminele jongeren bij elkaar te zetten,
mag geen rocket science heten. Emeritus hoogfleraar lo Hermanns
deed jarenlangl onderzoek naar de effectiviteit van jeugfddetentie.
'Wanneer je jongeren gevangenzet, richt al hun gedragi zich op ontsnappen aan de re§els en begieleiders. Er ontstaat een sociale hiërarchie die Elebaseerd is op pestgiedra§ en leedvermaak: jongieren Efebruiken en misbruiken elkaar om er zelf beter van te worden.'
Daan zelf had ook al snel door dat hij gieen positieve ontwikkeling
doormaakte binnen de muren van de jeugidgfevanEfenis:'Het is niet
gioed dat ze alle rotte appels bij elkaar zetten. We doen daarbinnen
wat we willen, we hebben immers toch niks te verliezen.'
In de vierde klas
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volgfden, tekende zich een patroon af. Daan brak in, werd veroordeeld,
zat een strafuit in een justitiële jeugidinstellingi en keerde terugl naar
huis -waarna het hele riedeltje weer vanvoor af aan begfon.
Daan is niet de 6nigle: uit ci;'fers van de landelijke recidivemonitor van

het ministerie vanVeiligheid enfustitie blijkt dat ruim de helft van alle
veroordeelde en gledetineerde jongieren binnen twee jaar opnieuw een
ernstiEle misdaadbegaat. Elisabethvroegf zich af of Daans inbraken iets
te maken hadden met de foute vriendjes die hij tijdens zijn detenties
opdeed. Ellen van Kalveen is kinderrechter en houdt zich bezigl met beleidsvormingi rond jeugidrecht.'Wanneer je kwetsbare jonseren met lastigie eigienschappen bij elkaar zet, versterken ze elkaars negatieve gedrag!. Bovendien blijkt achteraf vaak dat dit soort jongferen hun
criminele contacten heeft opgiedaan in een glesloten jeugdinstellins tijdens bijvoorbeeld een voorarrest.'Erwordt wel gieprobeerd om daar rekenin§ mee te houden bij plaatsing! in een instelling maar, zo zegtVan
Kalveen:'Inpraktijklukt dat meestal niet, omdat ernou eenmaal maar
een paar jeuEidgevangenissen zijn in Nederland.' De kans dat een ieugdige veelplegier in een jeugdinstellingizijn criminele vriendjes vroes of
laat opnieuw tegienkomt, is dus erg groot.

HOE EET IK MET MES EN VORK
vrijkwam na een straf, werd hij simpelwes met een
vuilniszak met bezittinElen op straat gezet. Vervolgiens was het hopen
dat hij nogibeltegioed had om zijn moeder te bellenzodatzehem kon
komen ophalen, anders moest hij naar de dichtstbijzijnde bushalte
lopen om van daaruit met het openbaar vervoer naar huis te reizen.
Het is tekenend voor de in praktijk vaak moeizame overgiangivan detentie naar thuissituatie. Binnen de gfevangienismuren wordt er door
Elke keer dat Daan

FOUTE VRIENDJES
Daan werd vrijgiesproken van mishandelingi en door jeugidzorg teruggieplaatst bij zijn moeder. De rechter legfde hem vier maanden huisarrest op, het was aan Elisabeth om de straften uitvoer te brengfen.'Ik
voelde me net een cipier, van een normaal gezinslevenwas geen sprake meer. Gelukkigi glingi Daan weer naar een nieuwe school en reageerden zijn docenten daar gioed op hem, Hij mocht zelfs * met toestem-

mingi van de officier van justitie - mee op schoolreis naar Londen,
zodathijzoveel mogelil'k mee kon draaien met het regiuliere programma.' Ondanks het huisarrest en begieleiding van jeugfdreclasseringf
duurde het niet langfvoordat Daan weer voor de rechter stond, ditmaal
voor een inbraak. En het bleefniet bij één inbraak: in de twee jaar die

Justitiële jeugdinstellingen
Nederland heeÍt negen JJI's (justitiële jeugdinstellingen, in de
volksmond ook wel jeugdgevangenis genoemd). Het aantal iongeren
dat in Nederland in JJI's verblijft, daalt al een paar jaar: op dit moment
zitten er ongeveer 1700 jongeren in een justitiële jeugdinstelling,
onder wie 1127 geregistreerde veelplegers. Sommigen verblijven er
een aantal dagen, anderen tot maximaal 7 jaar. De overgrote
meerderheid (96 procent) van de gedetineerden bestaat uit jongens,
Het percentage jongeren dat na een verblijf in een jeugdgevangenis
recidiveert, is hoog: 50 procent gaat binnen twee jaar na vrijlating
weer de Íout in,80 procent binnen tien jaar.

middel van allerlei progiramma's en cursussen§ewerkt aan heropvoeding-het aanleren van§oed giedrag. Een Soedvoorbeeld is YOUTURN,
een programma dat jeugidigie criminelen door middel van feedback
rondes probeert klaar te stomen voor een terugikeer naar de maatschappij. Elisabeth: 'Wat Daan tiidens zijn detentie leerde, giingivoornamelijk over etiquette: hoe ruim ik mijn kamer op, hoe eet ik met
mes en vork, dat soort din§en. Datzijn niet de vaardigiheden die hij
nodigiheeft om eenmaal thuis een nieuw leven op te bouwen.'
De overgang van de theorie die binnen wordt aangleleerd en de harde
praktijk buiten, blijkt vaak te groot. Jo Hermanns: 'De meeste energie
van begieleiders en jongieren zit in het handhaven en het ontwijken van
de regiels. De begieleiders in dit soort instellingen zijn evenwichtskunstenaars: er blijft in praktijk weinigi energie en tijd over om jongieren
écht te helpen. Cursussen zoals YOUTURN hebben hun nut, alleen worden ze in een gleïsoleerde en kunstmatige setting gegeven. Dat maakt
dat de op$edane kennis en vaardiElheden niet worden toegfepast wanneer de jongferen vrijkomen.'
Een schrijnend voorbeeld hiervan treffen we aan in een studie van foep
Hanrath, onderzoeker aan de Ho$eschool Utrecht, die voor zijn promo-

tieonderzoek lange periodes meeliep in jeugidinstellingien en er iongeren interviewde. Toen hij een ex-giedetineerde vroe§ wat hij eenmaal
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'De politiek mag hardere straffen willen,
uiteindel[ik beslissen reehters nog affiid
zelf hoe ze een jongere berechten.'
buiten had aan de vaardigiheden van YOUTURN was het stellige antwoord: 'Niets. Kijk, het is niet zo dat;'e anders doet dan ervoor.' Oftewel:
na vrijlatingi vallen de meesten direct terugi in'oud' giedragi.
)e kunt je dus met recht afuragien of de behandelprogiramma's waarmee jeu§dgevan§enissen jongle criminelen weer op het rechte pad
willen krijgien, zin hebben. le kunt de vraagf ook breder stellen: heeft
jeugddetentie riberhaupt wel zin? Een Amerikaans onderzoek vergeleek over de hele wereld 29 experimenten waarbij duizenden jon§eren na hun veroordelingi willekeuri§ in drie giroepen werden opgiedeeld: een giroep die een strafuitzat in een jeugdgevangenis, een
giroep die (thuis) hulpverleningf kreegi, en een groep die simpelwegi
naar huis werd Elestuurd zonder straf of begieleidingi. Het resultaat
was opmerkelijk jongleren die de glevangfenis in draaiden, giin§en het
vaakst opnieuw in de fout. Niets doen is effectiever.

IN STRIJD MET INTERNATIONALE VERDRAGEN
Waarom sluiten we jongie criminelen dan nogi steeds op? Het antwoord komtvan ex-PW Kamerlid Louis Bontes, die in 2O13 lobbyde
voor het uitbreiden van de maximumstraf voor adolescenten van
twee naar vier jaar: 'De kern, en daar giaat het om, is vergieldingi. Het
giaat om de slachtoffers.'Volgiens Bontes magieen jeugidige crimineel
best een beetje aan zichzelf werken tijdens detentie, maar straf moet
vooralstraf zíjn: er moet een afschrikwekkende werkingivan uitElaan.
En volgiens de PW is twee jaar detentie niet afschrikwekkend gienoegi;
dat mo§en er best vier zijn. Ook als je zestien bent.
Het gielobby van de PW leidde via een paar omwegen tot de nieuwe
jeugdwet adolescentenstrafrecht die in april 2O14 in werking is getreden. De wet werd door toenmaliEi staatssecretaris Teeven §epresenteerd als een harde maatregfel: er wordt paal en perk giesteld aan het
opleggen van taakstraffen aan jongieren, en het wordt mogelijk om
jongleren vanafl6 jaar als volwassene te berechten. Daarnaast kan een
jeugd-tbs (zogienaamde PlJ-maatregel) verlengld worden en worden
omgezet in volwassenen-tbs. Rechters vinden de veranderingien onwenselijk. Kinderrechter Van Kalveen:'Zestienjarigfen zijn giewoon
kinderen, ze hebben recht op beschermingi. De rechtbankvan Amsterdam heeft de wet op beperkingivan taakstraffen vrijwel direct als niet
toepasbaar voor jongieren verklaard, waardoor we jongieren toch een
taakstrafkunnen opleggien in plaats van een gevangenisstraf. Die beperking is namelijk in strijd met internationale verdraglen.'
Ook de mo§elijkheid om zestienjari§en als volwassenen te berechten
vindt §een gireti$ aftrek. 'De politiek magi misschien willen dat we eerder en harder straffen: uiteindelijk beslissen rechters no§ altijd zelf
hoe ze een jongiere berechten,' zeglt Van Kalveen. 'In de praktijk maken rechters nauwelijks Elebruik van de mogelijkheid volwassenenstraffen op te legigien, behalve die enkele keer dat er een verdachte
voor je staat die bijna 18 is, en voor wie tbs een betere optie is dan een
jeugiddetentie.'Waar Van Kalveen echter vooral moeite mee heeft, is
dat er geen lijn in het beleid van dit kabinet zit. 'Ai die constante wetswijzi§ingien zijn vermoeiend. Ze zorSeniedere keer weer voor veel onduidelijkheid en ongielijkheid, en overgfangisperiodes waarin jongleren tussen wal en schip vallen.'
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cel boven het hoofd hingien, maar niemand kon hem vertellen wanneer hij zou worden opgeroepen om zich te melden bij de gievangfe-

nis. Elisabeth: 'Natuurlijk is het zijn eigfen schuld dat hij die straf
kree§, maar v.ranaf dat moment stond zijn leven stil. Hij was er ondanks alles in gfeslaagid zijn havodiploma te halen, maar kon nu niet
aan een studie begiinnen of een baantje zoeken, omdat hij elk moment opgleroepen zou kunnen worden.'Het duurde uiteindelijkvier
lanEfe maanden voordat Daan op een nacht onverwachts door een
team glewapende agenten van zijn bed werd gielicht. Elisabeth:'Het
was net of ze met een vuurwapengievaarlijke gek te maken dachten
te hebben. Als ze 'm gfewoon hadden opgieroepen, was

hij ook wel 6ie-

komen. Mijn jon§ste zoon heeft na de inval maanden slecht gieslapen.' Kinderrechter Van Kalveen benadrukt dat het van het bed lichten van Daan direct §evolg is van ministerieel beleid: 'Politie en
rechters 6laan alleen over opsporingi en veroordelin§. Hoe, waar en
wanneer een straf wordt uitgfezeten, dat is aan het ministerie.'

PERSOONLIJKE COACH
Waar zouden jongiens als Daan nou écht mee geholpen zijn? Daarover

zijn moeder, kinderrechter en onderzoekers het eens: meer continuiteit, zowel in beleid als be§eleidingi. Hermanns: 'Opsluiten helpt niet,
maar je ontkomt er niet aan dat er een kleine groep jongeren is die je
voor hun eigen en andermans veiligheid tijdelijk in een instellingi
moet plaatsen. Dit soort jongeren zou één hulpverlener moeten krijgfen, die voor, tijdens en na de detentie begeleiding biedt. Dat maakt
de kans op recidive veel kleiner. Dat lijkt misschien een dure girap,
maar gezien de verminderingi in recidive kun je per jongfere al snel
een paar ton besparen.'
Van Kalveen:'Klopt, zo'n persoonlijke coach moet er echt komen. Nu
krijgit een jeugidigie crimineel steeds weer met nieuwe giezichten te maken en valt er een gat wanneer hij weer naar huis Elaat. Er zou giezinstherapie moeten komen die ook nó de detentie doorloopt, thuis. Maar
ja: dat soort maatre§elen vindt het ministerie te ingewikkeld.'
Hermanns:'Het zou al enorm schelen als de samenlevingl niet constant uit een vals veiligiheids$evoel om hardere straffen zou roepen.
De publieke opinie veranderen is een traagl proces, maar misschien zou
de politiek daarin eens het voortouw moeten nemen, in plaats van
slaafs giehoor te geven aan oppervlakkige onlustgievoelens bij kiezers.'
Eind maart is Daan weer vrijEfekomen. Elisabeth houdt haar hart
vast. 'Ik heb hem duidelijk giemaakt dat ik hem het huis uitzet als hij
nog! één keer de fout inElaat. Hij is tenslotte volwassen, en ik moet ook
aan mijn jongste zoon denken. Tot nu toe giaat het redelijk, Daan
heeft zelfs een paar keer voor ons Elekookt. Maar toch: het blijft iedere keer weer afiarachten hoe lang het gioed Saat.'

NACHTELIJKE POLITI E-INVAL
Onduidelijkheid heerste ook in het leven van Daan toen hij in2O1,4 hij was inmiddels 18 - te horen kreegi dat hij alsnogi alle voorwaardelijke straffen moest uitzitten die hij tot dan toe had gekregien. Vanaf
het moment dat hij dit te horen kreeEl, wist hij dat hem vijf maanden

0p uerzoek uan Elisabeth is de naam uan Daan gefingeerd.
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