
binnen de muren

Op 7 april j.l. trad een wet in
werking die een belangrijke
mijlpaal is in de emancipatie
van de gedetineerde mens.
Vanaf die datum kunnen na-
melijk zi.i die van hun vrijheid
zijn berooÍd, stemmen.

door: e.j. besiet

weliiks interesse zouden hebben om via
een volmacht hun stem uil le brengen, een
paar uur verloÍ te vragen teneinde builen de
inrichting te kunnen gaan stemmen.
BuitenlandeÍs blijven hiervan verstoken, al-
thans als het om de parlementsveíkiezin-
gen gaal, waaÍmee ditjaar in meide eerste
ervaringen op ditgebied zijn opgedaan.
Over 4jaar bijde volgende gemeente-
raadsverkiezingen mogen die buitenlandse
gedetineerden die 5 jaar achtereen in het
bevolkingsregister ingeschreven hebben
gestaan en op het momentvan deveÍkie-
zingen over een geldige verblijfstitel
beschikken, net als dit iaar, (bii volmacht)
kaezen.
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Arlikel 84 van de Kieswet bepaalde tot dan
dat zijdie rechtens van hun vrijheid waÍen
berooÍd uitgesloten waren van het kies-
íecht. De nieuwe wet strekkende tot wijzi-
ging van een aantal weten m.b.t. uitsluiting
van hel kresrechl, stelt die bepating nu in
zoverre buiten werking dat, afgezien van de
gehandhaafde uitsluiting van hei passieve
kiesrecht (gekozen kunnen worden), qede-
tineerden nu op de dag van stemminq zelÍ
mogen kiezen.
ln beginsel b,ijkt dit te gaan om stemmer| bij
volmacht met twee uitzonderingen waarbij
men wèl zelf in een stemlokaat buiten de
inrichting mag gaan stemmen n_l_ als op
grond van de aard van het verblijÍ niets zich
tegen slemmen buiten de inrichting verzet
oí de gedetineerde rechten op periodiek
verloÍ kan doen gelden.
Die laatste uitzondering zal m.i. dé stimu-
lans voor velen zijn die anders geen of nau-



twijfel
Desgevraagd bleken de gedetineeÍden in
de gevangenis Den Haag er sterk aan te
twajlelen oí dit in de praklijk welzou we.ken,
d.w.z. oíde gemeente hen welde nodige
volmachten zou loezenden- Gedetineeíden

^arden 
als ze 1 jaar in Den Haag verbliiven

-n hun eigen woonplaats overgeschreven
naar de registers van Oen Haag. Bii het
kortere verblijí in de HvB's gaat hel dus
vooral om de eigenlijke woonplaats van de
gedetineerden en bij de gevangenissen
voor langgestraflen om de gemeente van
vestiging van de gevangenis.
Die twijfel weÍd vooral ingegeven door het
Íeit dat de rechtse meerderheid er niet erg
in kan zijn geinteresseerd een oveÍwegend
links stemmende groep terwille te zijn bii
het stemmen. Deze kopiiging helaas ter
peíse vooídat deze twrlíel rn begin mei aan
de Íeiten kon worden getoetst.

politiek caÍe
Oe zeven leden van het SKW-leam en de
dominee van de Haagse gevangenis l

namen in ÍebÍuaÍi van dit jaar het initiatieí
om een politieke bijeenkomst t.b.v. de gede-
tineerden van gevangenis I en lllte beleg-

/*{. Het eigenlijke initiatieÍ lag bij een van
gedetineerden die politlcologie studeert

en dle steeds op de bres staat voor de
Íechten van de gedetineeíden.
Hetleerste actiepunt was het vezenden
van een aantal door de directeur getekende
brieven naar alle politieke parliien, behalve
de Centrumpartijen klein íechls, waann ziJ

werden uitgenodigd om op een bepaalde
datum naar de gevangenis te komen. Daar
mochten ze in één minuul hun politieke
uilgangspunlen urteenzetten om daarna rn

discussae te treden met de gedetineerden.
Dit zogenaamde 'politiek caíé' vond plaats
in de sportzaal van gevangenis ll (waarvan
de bewoners url verIgheidsoverwegingen
niel mee mochten doen)lll
Van de plm. 80 bewoners van gevangenrs-
sen I en lll kwamen er de bewuste vrijdag-
middag in maarl ongeveer 40 in het politiek
caté opdagen.
ln een pamÍlet dat het oíganiserend leam
tevoren had verspreid, tezamen mel dooÍ
de partiien toegestuurde beginselverklarin-
gen/progíamma's, waren suggestieve
vooÍbeelden voor le slellen vragen opgeno-
men. (zie kader in dat artikel).

Ds-Jan Eerbe trad als voorzitle ropen
SKWer Nico Hus als procesbege Hrj
bepaalde bi jvoorbeekfjls een vragenste
ler zelí geen voorkeur had, aan wie van de
7 panelleden de vraag zou worden voorge-
legd.
De vragen belroíen vooral de bezuinigin-
gen waardoor pe.soneel weinig lijd over-
hield voor de gedetineerden en daarnaast
víagen over het uitzettingsbeleid.
Veelvragen werden gericht aan hel adres
van mevrouw Evenhuis. CDA-lid van de
Vaste Kamercommissie voor Justitie. die
zich bii de vertegenwoordigers/sters van
de Íraclies in de gemeenteraad had ge-
voegd. Uileraaíd kwam men snel uit bij
concrele vragen m.b.t. een aantalvan de
buitenlandse gedetineerden, die uitzetting
boven het hooíd hangt.
Behalve een achttal gedetineerden kwamen
ook directie en personeel met kritische vra-
gen, met name over het bezuinigingsbeleid.
Het vuur werd de vertegenwoordigeís na
aan de schenen gelegd. met name wat be-
tíeft het'personeelstekoÍt'.
Oat neemt niet weg datde discussie steeds
zeer gedisciplineerd werd gevoerd, zowel
in de algemene discussie als ook an de
pauze toen de gespíekken privé werden
voongezet. Na de pauze weíd de regie
slrenger en mocht iedereen niet langer dan
l minuut.

Dat de sympathie van het publiek bij klein
links, PvdA en D'66lag bleek uil het ap-
plaus als antwoord van deze zijde kwam en
de stilte bij antwoorden van CDA en WD.
Desalniettemin waren alle panelleden aan
het einde van de 2% uur durende biieen-
komst van mening dat de biieenkomst vooÍ
alle betrokkenen veíhelderend en zinnig
was geweest. Zij gingen zelÍs zover dat zij
zeiden ervoorle voelen een maandelijks
spreekuur in te slellen met de bedoeling
vragen en problemen doorle kunnen geven
naar hun paítijgenoten in de KameÍ. Met
name de WD veítegenwoordiger was van
mening dat hij, vooral wal betreÍt de
huisvesting materièle verbeteringen bij hel
Rijk kon bepleiten. Gesteund door dit suc-
ces beslolen de initialieÍnemers om begin
mei, ongeveer 3 weken voor de Kamerver-
kiezingen een tweede politiek caíé te orga-
niseren. maar nu metde fractieleden uitde
Tweede Kamer. zonder de Centrumpartij
maar met klein rechts.

resultaat
De gedetineerden zullen naar mijn mening
hun stemgedrag niet veranderen, ondanks
een mogeliik genuanceerder inzicht in
hetgeen de politieke parlijen bereid zijn
voor hen te doen. Vooí hen ziin de meer
algemene politieke doelstellingen boven-
dien nietzo belangrijk. Hen gaal heteÍom
welke partij het meest voor hen m.b.t hun
huisvesting tijdens en na de detenlie, hun
weíkgelegenheid en mogelijk hun niet-uit-
zetting uit het land zal kunnen doen.
Wat dat betreft bliift hei politiek caíé nood-
gedwongen een wat eenzijdige aangele-
genheid waarbii het voor de cenlrum-
rechtse partijen uit het kabinet niet gemak-
kelijk is hun gezichtspunten aannemelijk te
maken.
Zolang echter politici gp deze manier ge-
confronteerd worden met problemen waar
zii mogelijk niel oÍ niel goed van op de
hoogte waren. kan dit politiek caíé zeker
een nuttiqe íunctie hebben.

ln verband met de aankomende
gemeenleraadsveíkiezingen wordl
er een

'Politiek CaÍé'

op vrijdag 14 maartgehouden.
Plaats: Kerk, B vleugel.
Tijd:'1 5.00-1 7.00 uur.

KoÍíie, plus muziek enz.

Uist 1: wD
OhÍ. Landheer

Uist 2: PvdA
Dhr. Martini
Dhr Bakker

Liist 3: CDA
Dhr. Hoelen
Dhr. Roeland

Liisl4: Links Oen Haag
Ohr. van Oel

Liist 5: D'66
Mví. van Heíwaarden

Er komen ook nog andere mensen
mee.

De voorzitter is Os. Jan Eerbeek en
Dhr. Nico Hus is de pÍocesbegelei-
der.

Na een inleidende toespraak oveí de
gemeenteraad, van Ohr. Landheer,
zal iedere íraktievertEgenwoordig-
(st)er 3 minuten kriigen om de alge,
mene politieke mening van hun lrak-
tie uitte leggen. Daarna iser de mo-
gelijkheid om vragen te stellen.

Om iedereen de gelegenheid te
geven, wordt iedere persoon aan
1 minuut gehouden mel wal víagen
en antwoorden betreft.
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De gasien ziin gemeente polilici -
dus de vragen 't lieíst over die ge-
meentepolitiek. Oe algemene taken
van de gemeenteraad, en't dagelijk-
se bestuurdal in handen van de
plaatselijke burgemeester en het
college van wethouders is. betref-
Íen o.a. huisvestingsvraagstukken,
stadsveínieuwing, gemeenlelijke
energieverzorging. gezondheids /
milieu problemen e.d.

Gezien de beperkte verantwoorde-
liikheid van gemeentelijke politici,
vallen de meeste vragen binnen het
kader van schijndemocratie - als je
daar een beetie over na gaat denken,
wordt t besl mogelijk dat ie wat
leuke vragen kah stellen!

Voorbeelden van vragen:
1. ls 't echt onjuist om over een
schijndemocratie le praten, omdal
de burgemeester benoemd wordt en
mede omdal hij/zii de beslissende
stem heeft bij het staken van de
stemmen in het dagelijks bestuíend
college van burgemeester en wel-
houder§?
2. Er is een nieuwe politieke aktie-
groep die aanvankelijk in Amsterdam
verschiint maaí nu overal in Neder-
land verspreid is. Die groep heel fe-
gelrgasen ze verzetten zich tegen
hel huidige energiebeleid van de re-
gering, provincie en gemeente, Vol-
gens deze mensen is het huidige
energiebeleid slechts een uitbuiting
van diegenen die een gewoon jnko-
men hebben en dit dus ten goede
komt aan de grote bedrijven en mul-
tinationals (Shell. Esso). Hge reage-
íen de gasten hieíop?
3. De Centrum Partil blijÍt aanhan-
geís kíijgen. Wat doen de andere
politieke paíliien tegen de CP en an-
deíe rascistasch en neo-nazi-groe-
peringen - niet alleen in de passieve
zin van tegenspraak maar ook in de
aklieve zan van een menselijk vreem-
delingenbeleid op gemeente niveau
te bevoÍderen en uitvoeren?

De heíen EeÍbeek en Hus willen be-
nadrukken dat dit Politiek Caléis
voor de bewoneís van de A en de C
vleugels én vooí de personeelsle-
den.

N.B.
Oil aÍfiche is door Alan Reeve ge-
schíeven en haj accepteen de ver-
antwoordelijkheid daarvan.

kort n ieuws

bestemmings-
wijziging hvb
dordrecht

oprichting
nederlandse
vereniging
voor informatica
en recht ^..

Bij beschikking van 26juli 1984,
nr. 599/384, weÍd de vierde verdieping van
het perceel Steegoversloot 36 te Dordrecht
(het gerechtsgebouw aldaar) m.i.v. '18 april
't 984 aangewezen als huis van bewaring
voor mannen, metde bepaling dathetveÍ-
blijÍ in dit huis van bewaring in verband met
het daaí van toepassing ziinde íegiem van
afzondeÍing, drie opeenvolgende nachten
niet te boven gaat.
ln het huis van bewaíing te OordÍecht veÍ-
bliiven voorlopig gehechten die worden
vervolgd in het aírondissement DoÍdrecht,
maaí elders hun hooÍdverblijí hebben,
doortrekkende gedetineeÍden (2.9.'JAD-
passanten') en tot een korte gevangenis-
stíaí ol principale hechtenisstraÍ ver-
oordeelden die hun straÍ in gedeelten
ondergaan.
Gebleken is dat hetaanbod van laatstge-
noemde categoÍie gedetineeÍden zodanrg
klein is. datde capaciieit van de inrichting
onvoldoende benut kan worden. Van de
ziide van het openbaar minislerie is er in dit
verband op aangedÍongen hel Huis van Be-
waring te Dordrecht mede te benutten voor
de tenuitvoerlegging van subsidiaire hech-
tenisstraíen. Een betere benutting van de
capaciteitvan hel hieÍ bedoelde huis van
bewaring is mogelijk gebleken door het
treÍfen van enkele bouwkundige aanpas-
singen en een aantal peísonele vooÍzienin-
gen-
Per 1 april 1986 is derhalve besloten de be-
stemming van het Huis van Bewaíing te
Dordrechl aldus aan te passen dat aldaar
ook principale en subsidiaire hechtenis-
straÍíen van len hoogsie zes dagen ten uil-
voer kunnen worden gelegd.
Een nadeÍe uitwerking van e.e.a. is neerge-
legd in de ciículaire Gevangeniswezen
nr. 263/386 ddo. 4 april 1986.

persbeíicht

De laatstejaren is de belangstelling voor de
interactie tussen intoÍmatica en het íechi
toegenomen. Tegen deze achtergrond heb-
ben deskundigen uit het bedrijísleven,
overheid. advocatuur, notariaal en univer-
sitaire wereld besloten totde oprichting van
de Nederlandse Vereniging voor lníorma-
tica en Recht.

De Vereniging heett tot doel de ontwikke-
ling van hel vakgebied iníormatica en recht
te bevorderen. De activiteiten zullen ener-
zijds betrekking hebben op de juÍidische
aspecten van het toepassen van de infor-
matica: het aníormaticarecht Nieuwe vra-
gen rond de bescherming van persoonsge-
gevens, bescherming van software en
chips en de rol van het straÍrecht bij com-?\
puteÍmrsdaad komen aan de orde. Ook d.
betekenis van de iníormatica vooí recht-
spraktijk en rechtswelenschap (de juri-
dische iníoÍmatica) zal woÍden onderzocht:
iuridische databanken, expertsystemen en
andere geavanceerde toepassingen van
iuridische automaliseíing.

Jaarliiks zal de Vereniging een aantal bij-
eenkomsten organiseren. Aan de hand van
preadviezen zal de wisselweÍking tussen
iníormatica en rechtter sprake komen.
Voorls zullen studiecommissies in het leven
worden geroepen. Samenwerking mel zus-
terveÍenigingen in o.m. FrankÍiik, Duitsland
en Belgiè wordl nagestreeíd.

Het bestuur van de Veíenaging, waarvan de
leden op persoonliike litelzijn benoemd.
bestaat uit:
- mr D.T.L Oosterbaan. advocaal te Am-
sterdam (vooÍzitter);
- mr dÍs C. Stuurman, wetenschappelijk
medewerker s€ctie lníormatica en Rechl
Vrije Universjteit (secretaris);
- mr H.A. van der SchraaÍ, senior bedrijísiu-
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