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Abstract 

The literature on most prominently felony disenfranchisement identified a link between the criminal 

justice system and political participation This finding suggests that the state can potentially 

negatively impact the participation of citizens. This is a serious issue as participation positively 

correlates with civic attitudes and recidivism and so can hurt both society and representative 

democracy.  Different authors in separate studies proposed causal mechanisms explaining the 

relatively low participation of ex-prisoners in the United states through stressing the participation 

background of ex-felons versus feedback-effects of the criminal justice system. This research has 

aggregated these proposed explanations into a framework of rational and sociological composition-

based and treatment-based explanations and applied it to the Netherlands, a country without felony 

disenfranchisement, a less extreme prison population and a relative higher turnout than the US. 

Using semi-structured interviews on the political history and the collective experience of ex-prisoners 

in the Dutch criminal justice system, this research found composition-based explanations to best 

explain the electoral activity of the used sample. 
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Chapter 1: introduction 

The observed and estimated political engagement of individuals who have been incarcerated is 

relatively small compared to citizens who have never been incarcerated (The Sentencing Project, 

2016). This connection was found by multiple authors in the United States. The American (ex-

)incarcerated population turns out to be less likely to participate in politics than citizens that have 

never came into contact with judicial action (Hjalmarsson & Lopez, 2010; Weaver & Lerman, 2010; 

Meredith & Morse, 2013; Gerber et al., 2014; White, 2015; McCahon, 2015). This participation does 

not only include electoral turnout but also involvement in civic groups and trust towards government 

(Weaver & Lerman, 2010). Why is this the case? 

 

1.1 Academic relevance 

This question is one that needs to be asked within the field of Participatory Action Research, Political 

Science and felony disenfranchisement. The subject of felony disenfranchisement houses a selection 

of prominent scholars who are researching the foundations, processes, effects and ethics of the 

American criminal justice system in relation to the polity, politics and participation. The realization of 

a possible connection between judicial action and political participation most prominently appears in 

the literature on felony disenfranchisement. Using data of the Sentencing Project (2016), and 

longitudinal datasets amongst most prominently National surveys of adolescents and youth, 

researchers have studied the political participation of ex-prisoners. The literature on this subject can 

be broken down into three publication streams. The literature first most commonly focused on the 

consequences of disenfranchisement for elections (Uggen & Manza 2002/2004;2006; Drucker & 

Barreras, 2005; Burch, 2007;2012; Hjalmarsson & Lopez, 2010; Meredith & Morse, 2013; McCahon, 

2015). These authors estimate electoral turnout of ex-felons under different counterfactual 

conditions to predict possible changes in election results. Second the literature evaluates felony 

disenfranchisement and its implications for democracies from an ethical perspective (Ewald, 2004; 

Katzenstein et al., 2010). Authors within this stream focus on the political rights of citizens and 

evaluate these from ethical standpoints. The racial bias in the disenfranchised population, for 

example, is a frequent recurring theme. Finally, a more historical stream describes the development 

of policies and/or proposes policy alternatives (Marquardt, 2004; Gottschalk, 2014; Sentencing 

Project, 2016). Authors keep track of the extensive and on many occasions rapidly changing laws in 

different states and evaluate the effects of policies.  

Although the literature on disenfranchisement more than adequately describes the phenomenon of 

felony disenfranchisement and provides advocacy groups the intellectual basis to appeal to 

governments it, until recently, seemed to focus less on the causes for political participation by ex-

disenfranchised individuals. Research into the causal mechanisms of low felony participation lagged 

behind due to some complexities related to operationalization, measurement and available data. 

First authors struggled with the measurement of participation. The central challenge is the 

disentanglement of the effects of incarceration from confounders such as criminal behavior (White, 

2015). Why did the respondent not vote? Was it a voluntary choice or was the individual impeded in 

their action possibly by an event or legal challenge such as disenfranchisement? Second only a few 

datasets include both variables on criminal history and political or electoral participation causing 

authors to estimate turnout amongst felons (Hjalmarsson & Lopez, 2010; Uggen & Manza, 2006; 

Burch, 2012). This argument also holds for the Netherlands. The future publication of data from the 
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Prison Project (2016) could lead to further quantitative analyses in the Netherlands. Third until 

recently the explanatory hypothesis related to the ‘civil death’ or political socialization by ex-felons 

through the justice system had not entered the debate (Weaver & Lerman, 2010; Burch, 2012; Miller 

& Spillane, 2012). The traditional causes related to the composition of the group of felons or the 

effect of misinformation dominated the academic work on the causal question of relative low 

participation (Campbell in Weaver & Lerman, 2010; McCahon, 2015). 

 Breaking these trends within the literature, Hjalmarsson & Lopez (2010) in their research on the USA 

2004 presidential election, estimated the participation of disenfranchised individuals were they not 

disenfranchised: Would young disenfranchised felons vote if they could? In their analysis the sample 

of individuals that were at one point incarcerated were significantly less likely to vote than the non-

incarcerated. In following years’ other authors began constructing and applying theoretical 

approaches to the effects of state enforcement on the electoral turnout of citizens (Weaver & 

Lerman, 2010; Burch, 2012 Meredith & Morse, 2013; Gerber et al., 2014; White, 2015; McCahon, 

2015).  

1.2 Societal relevance 

Sentencing of an individual thus correlates with a reduction in participation. This finding leads to the 

societal relevance of this research as participation as a form of civic engagement could be used as a 

remedy to unlawful or undesirable behavior. Prosocial activities such as the act of voting thus may 

reduce the offenders risk of recidivating (Burch 2007, Weaver and Lerman 2010). This assessment fits 

within the school of democratic theorists who argue the necessity of political participation for the 

functioning of citizens. To accomplish a full-fledged reintegration in society ex-felons, need to learn 

from the vehicle of participation (Pateman, 1967). Political participation is a higher demanding form 

of societal engagement for citizens which can help them to build trust, networks and therefore social 

capital. To increase participation is therefore to increase political interest and social capital (Gerber 

et al., 2014; Van Quakebeke & Schamp, 2015).  

Political education of incarcerated individuals thus affects societal rehabilitation (Rottinghaus, et al., 

2002; Gelder, 2008; Gunst, 2013 Reclassering, 2015). For many citizens as Weaver & Lerman (2010) 

describe, the most frequent and impactful contact with government however is negative through 

enforcement via surveillance, prosecution and incarceration. The question could be posed if this 

contact has a negative influence on political education? To explain the participation of ex-detainees 

who were involved in the most negative relationship with government institutions, as prisoner, could 

gather important insights for rehabilitation programs and the state.  

1.3 Research question 

The discrepancy in electoral participation found between ex-felons and other citizens will be the 

subject of this thesis.  From the literature multiple explanations can be harvested that could provide 

the answer to this puzzle. These explanations can be categorized into two perspectives that disagree 

on whether the intrinsic characteristics of the group or the stimulation that the group receives 

through the judicial system is the cause for relative low ex-felon participation. Few authors however 

question the validity of these explanations or combine multiple mechanisms from both perspectives 

in their research design. This research therefore embarks on the mission to test the validity of 

different competing causal mechanisms. This leads to the research question: 
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What explains the differences in electoral participation between ex-detainees and other citizens? 

1.4 Research design 

The comparison of the ex-felon population with the population that has not came into contact with 

the judicial system furthermore leads to important insights in the causal mechanisms behind the 

lagging participation of ex-felons. To research thisquestion this study shall apply the incarceration-

turnout relationship to the case of the Netherlands. The effects of judicial action on participation 

have been established in the United States, but this relationship has not yet been measured in the 

Netherlands, a country with a less extreme and therefore also more European generalizable criminal 

justice system and prison population, which serves as a testing ground without the racial bias, 

income inequality and political polarization noise which is more prominent in the US.  As however 

hard data on the electoral turnout of ex-felons is currently still classified in the Netherlands the 

turnout of ex-felons, for the purpose of this research, will be assumed as to be lower than the 

turnout of other citizens. If we assume this to be the case, what then might explain the discrepancy 

between groups? This leads to the leading research question: 

 

What explains the differences in electoral participation between ex-detainees and other citizens in 

The Netherlands? 

To research this question a series of semi-structured interviews shall be held with ex-detainees to 

dive deeper into their personal dynamics of participation. Did they every participate in politics and 

what has incarceration done to their perception of the state, social capital and political efficacy? This 

approach serves the research goal to sharpen the current theoretical frameworks used by attributing 

explanatory power to the different explanation in an effort to falsify invalid assumed explanations. 

The thesis will be structured as follows: in chapter 2 the explanations out of the literature will be 

juxtaposed in a theoretical framework of rational and sociological explanations, then in chapter 3 

these explanations will be operationalized and the research design will be presented. Chapter 4 

contains the case analysis and elaborates on the Dutch criminal justice system and prison population. 

Chapter 5 reports on the data analysis coming out of the interviews and finally chapter 6 presents 

the evaluation of the findings. 
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Chapter 2: theory 
 

The relatively low electoral participation of ex-incarcerated citizens in the literature, is generally 

attributed to the intrinsic characteristics of the group versus the stimulation that the group receives 

through the judicial system. The first school of thought of composition-based explanations leads this 

research to zoom in on the prison population. Burch (2012), for example, in her research of felony 

participation found that in a national sample of state prisoners, young people were overrepresented 

and 70% of the inmates lacked a high school diploma compared to 18% of the general population. 

These characteristics might explain low participation as persons who, according to rational voting 

theories, possess a low level of resources, are less likely to turn out to vote in an election. First this 

research thus poses the question: 

whether due to the nature of its composition, the population is less likely to participate in politics?  

Authors like Meredith & Morse (2013; Uggen & Manza, 2002; Gottfredson & Hirschi in Gerber et al., 

2015) however emphasize schools of thought that predict ex-felons to be even lower active in the 

political arena than members of the general population who share the same characteristics of 

gender, race, age, education level and marital status. Something else makes ex-felons make different 

choices than their inherent characteristics. Authors such as Burch (2012) may have provided the 

explanation of this finding as she stresses the lower participation of citizens after conviction of their 

first offence. Something apparently happens to citizens after conviction for a crime that changes 

their political participation. Contact with the criminal justice system is associated with decreasing 

civic engagement (Burch 2007, Weaver and Lerman 2010). Second this research thus poses the 

question:  

if the treatment of the judicial system decreases participation? 

These two schools of thought can be grouped in a theoretical framework of composition and 

treatment-based effects on political engagement (Downs, 1957; Plutzer, 2002). As shall be made 

clear in the following chapter the explanations categorized in these two schools rely on different 

types of mechanisms. The roots of these mechanisms and the logic behind them lie in rational and 

sociological theories of voting. Broadly described rational explanations of voting, in this study, give 

prominence to resources while sociological approaches attribute explanatory power to socialization. 

This cross-cutting cleavage within both schools results in four different types of explanations: 

rational- and sociological composition and treatment-based explanation. The two schools of thought 

are chased down to their roots to embed the given types of explanations in their theoretical 

foundation and so construct the theoretical framework proposed at the end of the chapter. In the 

following chapter first in section 2.1 and 2.2 the motivations behind electoral participation shall be 

explored by juxtaposing rational and duty-based approaches to voting. Then in 2.3 voting and 

political efficacy as the depended variables will be explained, followed by the relation of the concept 

to the rational and duty-based approach. Concluding chapter two, section 2.4 will elaborate on the 

four types of explanations of felony participation brought forward by the literature and 2.5 will put 

forward an alternative explanation. 
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2.1 Theoretical foundation: Political participation as rational act 

The theoretical framework of this thesis is rooted in the classical debate of extrinsic vs. intrinsic or 

rational and sociological motivations of voting (Held, 2006). Both perspectives will be presented in 

section 2.1 and 2.2. 

 

To answer the question of electoral participation this research first recognizes the perspective that 

citizens could consider voting from a rational perspective (Barro, 1973; Jackman, 1993; Lindbeck & 

Weibull, 1993; Whitely & Seyd, 1996; Breton, 2007; Edlin & Gelman, 2007). The act of voting can be 

explained from a positive cost-benefit ratio. The political citizen as Silberman & Durden (p.6, 1975) 

put it, thinks like: ‘’an economical man’’. 

In his economic model of political action, Downs (1957) explains political participation on the 

individual level. The author describes the citizen as a rational actor that participates in politics to 

most efficiently advance his or her preference or interest (Ibid; Tsebelis, 1990; Bevir & Rhodes, 

2001). This preference is based on a consciously considered construction of assumptions about the 

empirical world. Rational actors are expected to make reasonably accurate inquiries about the world 

and should be able to rank and judge options in an effective manner. Based on these options rational 

actors draft and conduct strategies to realize these preferences (Gigerenzer & Selten, 2002).   

 Perceived costs and benefits are attached to the advance of one’s preference through voting. When 

the perceived benefits are high they can override the costs and so enable electoral participation. 

Examples of these costs are transaction costs such as information costs which require the investment 

of time and money from citizens. Eligible voters for example, need to be aware of the political 

positions of politicians to be able to formulate a rational preference. This could require citizens to 

keep up with the electoral race through for example news outlets, costing time and possibly money 

to as Downs (1957) puts it: procure the knowledge to overcome one’s ignorance about politics.  

In contrast the benefits of voting are less direct. Utility in politics can be found in the protection of 

one’s interests (Teorell,2006). The preferences of voters, opposed by competing preferences of other 

groups in the electorate, battle for representation in political institutions. Wanting to live in a state 

with a favorable policy climate and fearing to be ruled by foreign principals, voters compete for the 

representation of politicians anticipating that competing voter groups travel to the polls. This notion 

has been studied in studies on strategic voting and the effects of the horse race frame on electoral 

turnout. When an election is perceived as a close race between opposing parties, citizens are more 

likely to support their favored candidates by turning up at the polling stations or contributing to 

campaigns (Ansolabehere & Lyengar, 1994; Mutz, 1995). 

Some groups of voters are more likely to come to a positive cost-benefit ratio in voting than others.  

Downs (1957) in his individual rational model of voting attributes more potential to individuals that 

possess certain resources that lower the relative costs of voting. Amongst these resources are levels 

of education, occupation, age, gender and social situation (Newman & Sheth, 1985 in Helal & Hamza, 

2015; Tam cho, 1999; Galston, 2004; Remmer, 2010; Grasso, 2015). These resources either lower the 

cost or raise the perceived benefits of voting. 

However, for the rational voter, the participation of many people can have the opposite effect on the 

preparedness of the individual to participate. described in the paradox of turnout (Jackman, 1993; 
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Downs, 1957; Feddersen & Sandroni, 2006; Rikers & Ordeshook, 1968 in Fowler et al., 2008). The 

more people that vote in an election the less likely their preferred outcome will be the result.  With 

this the likelihood of one particular vote to significantly influence the election result diminishes with 

every extra citizen participating in the election. A single vote has virtually no chance of being pivotal 

in any large election: ‘’even when the race is extremely close’’ (Poupko p.111 ,2015).  

The observation that citizens vote thus contrasts the expected low electoral participation due to the 

high costs and low benefits associated with the act of voting (André, 2009). To explain this finding 

Downs economic model of voting has been supplemented by for example social costs. This 

perspective uses the social benefits of voting as a deterrence for non-participation. Voting is 

expected from citizens of a society as a duty. The enforcement of this social norm is what motivates 

citizens to participate under the threat of social sanctions (Knack, 1992). In other words, if your 

network enforces a social norm of voting an individual might feel social pressure to vote even though 

the person in this case does not truly believe in the act of voting as a citizenship duty. This person 

votes because he is externally and not intrinsically motivated. Abrams et al. (2011) take in a similar 

perspective by including the influence of social networks and social approval to boost the 

explanatory power of the rational model.  

Figure 1: Cost-benefit model (Downs, 1957; André, 2009) 

 

 

In figure ‘1’ the rational approach to voting is displayed. Rational individuals judge the merit of voting 

by taking into account their social-economic stake in policies and possible social costs attached to not 

voting. Then costs related to following the political process and opportunity costs are subtracted 

from this possible merits. The outcome when positive should correlate with the casting of a person’s 

vote. 

2.2 Theoretical foundation: Political participation as citizenship duty 

The opposing perspective focuses on social norms of citizenship as motivation for political 

participation (Bolzendahl & Coffé, 2013). These norms differ from the social costs discussed in the 

last paragraph as the rational voter only cares about the social punishment he/she may receive 

through non-conformity to an established principle. The citizenship duty runs deeper causing people 

to act based on believe in principles as part of his or her identity. This approach takes this research 

back to the foundations of the democracy, participation as a fundamental part of citizenship. This 

relationship is based on the Aristotelian notion that Man’s wellbeing primarily resides in the exercise 

of theoretical and practical political virtue (Nederman, 1994; Clark, 2002). To be a citizen is to be 

involved in politics. These dynamics translate into what Dalton (2008; Mc Beth et al.,2010; Sloam, 

2011) describes as duty-based citizenship. To be a citizen and thus a part of society, per definition, 

entails a certain selection of rights but also duties and responsibilities to make a society function 

properly (Putnam et al., 1994). This set of norms constitutes the political culture of a state (Almond  

Verba in Dalton, 2008). Dalton (ibid.) reports the close correlation of duty-based citizenship with 

Perceived benefits - Perceived  costs = Outcome
Social-economic 

stake  + Reputation (social 
costs) - information costs - opportunity costs = to vote/not vote
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social order. A state and society can expect citizens to uphold a selection of standards such as 

obeying the law, payment of taxes, the reporting of crimes, serving in the military and aiding other 

citizens through for example voluntary organizations. This index measures the allegiance to the state 

or the degree to which a society approximates the ideal of a civic community (Putnam et al., 1994; 

McBeth et al., 2010). A central place in this index is given to political participation as a civic duty for 

citizens. 

Duty-based norms of citizenship thus encourage citizens to participate as a civic duty. They prompt 

election turnout and other institutionalized forms of action. These norms of citizenship are 

institutionalized in the political culture and laws of society (Nederman, 1994; Putnam et al., 1994; 

Dalton, 2008). Individuals thus are not born with full understanding and respect of citizenship norms. 

Rather through their education and experience with practicing and reflecting on these norms, 

citizens are socialized within society (Flanagan, 2004).  

To fulfill its nature as a political animal, mankind thus needs to be educated and socialized. The 

literature prescribes educative power to a range of institutions that fall under social capital theory 

(Putnam et al., 1994). These institutions as social structures of cooperation embody the norms and 

values of the civic community. Civil associations in Putnam’s model are described as central social 

structures of cooperation. Examples of these civil associations are: ‘’neighborhood associations, 

choral societies, cooperatives, sports clubs, mass-based parties, and the like’’ (Ibid. p. 173). Civil 

associations build civic communities in two ways. First, civil associations allow members to build 

social networks that foster trust. Second, networks of civic engagement contribute to the 

effectiveness and stability of democratic government because of their internal and external effects. 

Civil associations form horizontal and vertical relations between citizens increasing the bonds in a 

society. Especially networks that bridge gaps between different layers of society increase mutual 

trust in society (Coffé & Geys, 2007). However not all types of associations foster social capital. A 

prerequisite for these types of organizations to build the civic community is that they build norms of 

reciprocity that are consolidated and enforced in bridging networks 

A society with a higher level of social trust enables collective action (Fowler & Kam, 2007). Citizens 

with a high level of civicness tend to display higher levels of political sophistication and political 

participation. Citizens in a community with a high degree of civicness see political participation as 

their duty. Participation is intrinsically valuable and the benefits that accrue from it are independent 

of the political outcome (Bäck et al., 2011). Not participating may, as described in the rational model, 

lead to social costs opposed to the social benefits. 

Figure 2 Sociological/duty-based model  

In figure 2 the dynamics of the sociological/duty-based models are displayed. Citizens in society are 

influenced by the amount of social networks generating mutual trust and civicness. Through 

education by their surroundings and mainly during their formative years citizens may be taught the 

duty and merits of voting. Lastly social costs by social networks depending on their stances towards 

politics may either positively or negatively impact the decision to vote. When eligible voters 

Positive socialization – Negative socialization = Outcome

Social networks + Education - Social costs = to vote/not vote
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throughout their life and specifically recently have been positively politically socialized this should 

correlate with the casting of a person’s vote. 

2.3 Voting and incarceration: political efficacy 

The explanations harvested out of the literature on felony participation all stem from the rational- 

and sociological theoretical foundations explained in the previous sector. The following section will 

put forward the theoretical explanations of relative low felony participation. First the mediating 

variable of political efficacy and its changing value dependent on the possession of resources and the 

socialization of trust will be displayed. Then these relationships will be embedded in a framework 

constructed out of the literature.  

 

Citizens need to believe that their vote truly matters in order to judge electoral participation as 

worthwhile or even beneficial. They have to score high on political efficacy (Niemi et al., 1991; 

Quintelier & Deth, 2014; Helal & Hamza, 2015).  Findings however indicate that incarceration is 

associated with lower levels of political efficacy (Fairdosi, 2009; White, 2015). Political efficacy 

therefore is taken as mediating variable (figure 1) between the independent variables and voting as 

the dependent variable. In the analysis political efficacy is used as a proxy for observable electoral 

participation in cases where voting is less apparent. Political efficacy will be defined as: “the belief 

that one has sufficient personal control over political processes to satisfy the need for personal 

control.” (Bandura 1977; 1986, Madsen 1987; Renshon’s, 1974 in Helal & Hamza p.301, 2015). In this 

definition both the external and internal beliefs of political efficacy are integrated (Allsop, 2015). 

Political efficacy as a prerequisite of voting connects to the earlier described rational and sociological 

model in that it in many cases requires both personal resources and a level of trust in society to come 

to: ‘’the belief of sufficient personal control over the political process’’ (Ibid.). 

 

 

2.3.A Political efficacy: resources 

The degree of political efficacy of individuals can vary on the level of personal social, economic and 

cognitive resources a person possesses as presented in section 2.1. These resources such as social-

economic status lower the costs for electoral participation of citizens and thus enable person’s to 

influence the political process. The associated higher educational level that comes with a higher 

social-economic status makes it easier for this group to access and follow the political process. The 

higher educated process information easier and are more able to keep track of political debates than 

the lower educated. The associated higher income makes it relative cheaper for this group to spend 

time and money on political activity. Other factors such as occupation and age next to correlating 

with certain incomes also influence the social discourse in which individuals operate. Some social 

groups can be expected to focus more positively on electoral participation than others. Groups who 

are rooted in stable families, are married and have parents who participate are more likely to vote.  A 

higher level of all these resources thus corresponds with a relative higher level of political efficacy, 

causing the likelihood of participation in the political arena to increase. 

H1/2/3/4/5 Political efficacy To vote/not vote

Figure 3 Causal chain 
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2.3.B Political efficacy: trust  

Political efficacy can also be expected to be influenced by the relationship of citizens to the state. The 

perceived level of control an individual has over the political process depends on the trust of citizens 

in collective action and political institutions. This trust as touched upon in section 2.2 comes out of 

positive interactions with the state and fellow citizens. Again the citizen who is rooted in a stable 

family with family members who participates regularly is more likely to participate himself. 

Involvement of citizens in bridging social networks and education or socialization in a civic 

environment foster trust amongst citizens (Putnam et al., 1994). The likelihood of citizens getting 

involved in a society is higher amongst groups who are firmly rooted in a society and who are 

engaged in networks that propagate participation. A citizen who is married, has lived in one place for 

an extensive amount of time, is higher educated and is involved in a tight network, is more likely to 

trust collective action than a citizen that scores low on these factors (Verba et al., 1973; Plutzer, 

2002; Glaeser et al., Sacerdote, 2002). Furthermore, political socialization through negative 

interaction with the state is expected to have the opposite effect on citizens. Bad experiences with 

the welfare state for example have been found to influence people’s opinions about government and 

corruption in government is associated with decreasing electoral turnout (Lawless & Fox in Weaver & 

Lerman, 2010; Stockemer et al,. 2013). A high level of interpersonal trust thus corresponds with a 

relative higher level of political efficacy, causing the likelihood of participation in the political arena 

to increase. 

2.4 Theoretical framework: Incarceration and political efficacy 

Having explored the theoretical foundations of voting now the question of ex-felon electoral 

participation can be addressed head on. From the literature on felony disenfranchisement and 

participation two schools of thought can be identified. One school focuses on the intrinsic 

characteristics of the group as the explanation for low participation and is contested by the school 

that stresses the stimulation that the group receives through the judicial system as the cause for low 

ex-felon participation. The school that focuses on the intrinsic characters of felons this research 

characterizes as composition-based explanations. The gross intrinsic characteristics of the ex-

incarcerated is large and has to be narrowed down in order to come to useful observations. This 

study here will make use of biases in the prison population found in the literature supplemented by 

Down’s resources (1967). The school that focuses on the influence of the criminal justice system on 

felons from here on out shall be referred to as treatment-based explanations. These explanations 

stem from the literature on felony disenfranchisement and participation. Furthermore, rational and 

duty-based/sociological logics cross cut the composition- and treatment based explanations. The 

model used in this study is adaptive to accommodate all perspectives. 

 

2.4.A. Composition-based explanations 

A sample taken of a (ex-)prison population can be assumed to be per definition self-selected. Prison 

populations tend to be biased on certain characteristics such as age, educational level, race, income 

and so forth (De Bie, 1995; Schnabel, 2002; Louvenberg et al., 2009; Jennissen, 2009). Ex-felons in 

many cases are younger, are lower educated, have an overrepresentation of minorities and a lower 

income compared to the general population. At the same time ex-felons have shown to have less and 

weaker social bonds and show the propensity to be concentrated over a selection of networks 
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(Zheng et al., 2006; Wright, 1999). These same characteristics also happen to be associated with a 

lagging civic engagement or political participation (Dows, 1957; Parry et al., 1994; Youniss & Hart, 

2005; Sherrod et al., 2010; Meredith & Morse, 2013). These observations reflect the core of what this 

research deems composition-based explanations or what authors like Gerber et al. (2015) call the 

consequence of selection. 

The literature lays out two possible pathways for this research that explain the relative lower political 

engagement of ex-felons compared to other citizens. First the level of the possession of resources 

characteristic to the group could explain the low participation of ex-felons.  This rational perspective 

states that the characteristics or resources of this group correlate with both criminal behavior and 

low participation (Miles, 2004; Uggen et al., 2006; Meredith & Morse, 2013). This stream thus claims 

that the ‘self-selected’ sample of ex-prisoners logically should lead to a low measured participation. 

Second the socialization of ex-prisoners before incarceration could explain the relative low 

participation. Lack of belief in what Meredith & Morse (2013) put forward as prosocial norms and 

other authors call civic norms/resources or group-based resources correlate with both decrease of 

criminal behavior and increase of turnout (Parry et al., 1994; Wright, 1999; Youniss & Hart; Buonanno 

et al., 2009; Sherrod et al., 2010). These norms are socialized and fostered in the personal networks 

of citizens. Family relations and social participation are to be studied to research this second 

pathway. Citizens who are arrested for certain crimes break with certain behavioral norms 

established in their communities and/or may have never believed in these norms at all. The erosion 

of civic norms correlates with the erosion of trust (Ibid.; Putnam et al., 1994) leading citizens who 

exhibit criminal behavior to be less likely to participate as well.  

2.4.B Treatment-based explanations 

In contrary to composition-based explanations, treatment-based explanations focus on the negative 

effects of the criminal justice system on political efficacy and electoral participation. This focus is 

justified by findings in the US of apparent lower levels of electoral participation displayed by ex-

incarcerated citizens  after completing their sentence, statistics and estimations of lower electoral 

participation compared to citizens who appear identical on certain resources but did not go to jail 

and findings of the severity of punishments that correlate with the degree of participation (Uggen & 

Manza, 2002; Burch, 2007; Weaver & Lerman, 2010; Meredith & Morse 2013; Gottfredson & Hirschi 

in Gerber et al., 2015; Mccahon, 2015) . Authors on this side of the debate build causal chains out of 

the negative consequences or feedback from government policies (Burch 2007; Weaver & Lerman, 

2010; White, 2015; Mccahon, 2015). 

The literature once again can be divided in two pathways, this time inhabiting multiple different 

mechanisms leading to relative lower electoral participation. First incarceration could have its toll on 

the rational voter by raising the costs to vote. This logic is captured in the argument of Burch (2007) 

on the effect of policies on mobilization, civic skills and resources. This policy mechanism in the 

context of the criminal justice system fall under what Travis et al. (2003) aptly name the costs of 

incarceration.  Individuals when sentenced to jail not only are limited in their freedom and 

opportunities during their sentence. A sentence effects most citizens long after they are released. 

After release citizens are confronted by a dizzying array of informal barriers that impede their 

citizenship duties (Uggen et al., 2006). So are ex-convicts less likely to retain or improve their 



   
                                                                                                           
13 
 

previous level of welfare before their sentence due to drastically lower prospects on employment, 

loss of income, housing and so forth (Fairdosi, 2009; Western in White, 2015). Public policy, in this 

case criminal justice, structures the availability of resources available for participation (Weaver & 

Lerman, 2010). This diminishment of material resources and opportunities from ex-felons as 

facilitator of political involvement thus correlates with decreased participation. But incarceration 

may also take its toll on non-material resources. Fairdosi (2009) emphasizes the effects of the 

criminal justice system on the mental health of individuals using evidence of promotion of mental 

distress by correctional facilities as prisoners exhibit higher levels of depression, loneliness, anxiety 

etc. This mental distress may render individuals less likely or even unfit to participate in politics. 

Incarceration could have a negative impact on the political socialization of citizens. Individuals 

socialized through bad experiences with the state arguably would be less inclined to participate in 

non-obligatory state affairs than citizens with an overwhelmingly positive experience (Weaver & 

Lerman, 2010;2014; White 2015). Incarceration knows three possibly mutual reinforcing effects that 

socialize (ex-)incarcerated citizens in chronological order:  from their arrest, during their sentence to 

after their release (Gerber et al., 2015). As soon as a citizen is arrested the first mechanism of social 

disorganization starts working (Rose et al, 1998). The arrested person is physically removed from 

his/her environment. This removal of an individual out of a community especially once a person is 

incarcerated for an extended period of time may disrupt social ties/capital (Ibid.; Hansen, 2016). This 

destructive effect on an individual’s relations and community counters the positive dynamics of norm 

and social control and therefore negatively influence the premise of the duty-based citizen as 

described in section ‘2.2’. The removal of citizens out of their communities and its inherent social 

control can be reinforced by the potential negative socialization of citizens during their stay in prison. 

The first dimension of this second mechanism stems from the resentment a prisoner may build up 

towards the state as a result of the punishment (Weaver & Lerman 2010; 2014; White, 2015). 

Fairdosi (2009) describes another dimension of this mechanism as the cultural effects of 

incarceration. Once in prison the social control of the community is replaced by social control of the 

prison inmate culture which strengthens connections to the criminal underworld. This 

‘’prisonization’’ of individuals can manifest in anti-authority attitudes contradicting the positive 

socialization in social capital bearing institutions (Moore in Fairdosi, 2009 p. 5). After their release ex-

felons may be subjected to the third mechanism which this research following Wacquant (in Burch, 

2007) will title civic death. This concept forms the umbrella for degrees of symbolic expulsion of 

offenders from the polity. Citizens who are sentenced are diagnosed and further stigmatized as 

criminals (Gerber et al., 2015).  Mccahon (2015) describes this concept as the convicted felon label as 

another non-material cost of incarceration. This label influences the societal and political 

engagement of citizens by shaping the civic identity of ex-felons and so lowering the perception of 

the own political standing, membership and efficacy (Weaver & Lerman, 2010). Civic death implies 

civic life before expulsion, leading this research to use the concept of civic vitality to signify degrees 

of expulsion. Civic vitality indicates the strength of communities (social capital) and social inclusion 

(Center for Houston’s Future, 2016). 

 

 

 



   
                                                                                                           
14 
 

 

To summarize this section table 1 displays the 

explanations categorized in four cells juxtaposing 

rational and sociological composition-based and 

treatment-based mechanisms. In the upper left 

quadrant rational composition-based type 

explanations theorize the relative low electoral 

participation of ex-felons to be a consequence of 

the lower level of personal resources possessed by 

ex-felons.  These personal resources correlate with 

both criminal behavior and low electoral 

participation leading the found low electoral 

participation to result out of a selection bias 

(Miles, 2004; Uggen et al., 2006; Meredith & 

Morse, 2013). From this perspective this research 

hypothesizes:  

 

H1: As the possession of personal resources increases the ex-felon is more inclined to vote 

The sociological composition-based approach in the upper right cell explains the relative low 

participation of ex-felons using the lower commitment of ex-felons to prosocial norms caused by 

lower possession of group-based resources. These norms both decrease criminal behavior and 

increase turnout leading the found low electoral participation once again to be a matter of selection 

(Buonanno et al., 2009; Meredith & Morse, 2013; Gerber 2013). This approach leads this research to 

pose the following hypothesis: 

 

H2: As the possession of group-based resources increases the ex-felon is more inclined to vote 

The rational treatment-based explanations in the lower left quadrant identify the loss of material 

possessions and physical/mental health as the cause for the relative low participation of ex-felons. 

The costs of incarceration raise the costs of civic engagement and so disable individuals to participate 

in the electoral arena, leading to decreasing turnout (Fairdosi; 2009; Weaver & Lerman, 2010; 

Western in White, 2015). The third hypothesis thus sounds: 

 

H3: As the costs of incarceration drop decrease the ex-felon is more inclined to vote 

Finally, the sociological treatment-based explanations displayed in the lower right quadrant attribute 

the relative low electoral participation of ex-felons to negative socialization caused by prosecution 

and incarceration through the criminal justice system. The disruption of social capital through social 

disorganization, the promotion of anti-authoritarian or uncivic attitudes as a result of a jail sentence 

and the weight of the stigma of the convicted felon label discourage ex-felons to engage in politics 

(Rose et al., 1998; Burch, 2007; Fairdosi, 2009; Weaver & Lerman, 2010; Gerber et al., 2014; 

McCahon, 2015). This leads to the fourth and last group of hypotheses this research will pose:  

 

Table 1 Theoretical framework 
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H4: As A/B/C the ex-felon is more inclined to vote 

A. social disorganization decreases 

B. Negative socialization/cultural effects of incarceration decreases 

C. civic vitality increases 

2.5 Alternative explanations  

For all these composition and treatment-based hypotheses certain works contest the notion that the 

level of possession and the effect of personal and group-based resources and socialization on 

political efficacy are the same for all types of citizens (Uggen & Manza, 2002; Meredith & Morse, 

2013; Gerber et al., 2015). Some scholars point to complexities in the mechanisms related to both 

genders and different heritages. Verba et al. (1997; O'Neill & Gidengil, 2013) for example identify a 

gender gap in political engagement. The evidence that this gap is caused by other factors then 

resources however the authors describe as suggestive and mixed. Atkeson & rapoport (2003) 

illustrate this in their research on the political attitude expression of men and women in the period 

1952–2000. Women continuously display lower rates of political interest but this influence is 

mitigated when the authors control this using a resources model. Women however still show a lower 

political engagement which the authors explain using an argument based on differing political 

socialization of women. West (2015) for example found no effect of descriptive representation 

(visible representation by members of a perceived own group) on Women’s political efficacy. Arvizu 

& Garcia (1996) also found no gender differences in Hispanic voting turnout in the US. Panahi (2016) 

in his study of the political involvement of women in Iran (ranking 114th on the UNDP GDI, 2014) 

suggested that the same resources that account for the political efficacy of men affect the efficacy of 

women. As furthermore female’s make-up only 5.4% of the Dutch prison population, it can be argued 

that the gender effect, although possibly prevalent, is not the main cause for lacking participation of 

ex-detainees in general (WPB, 2016). Therefore, this research will therefore leave out gender-based 

explanations. Then regarding heritage certain authors within the debate focus on the 

overrepresentation of minorities in the prison population and its possible effects on political efficacy 

(White, 2015; WPB, 2016). This is the case in The Netherlands where about 50% of the inmates are 

Dutch natives (DJI, 2013). Hero & Tolbert (2004) for example diagnose blacks and Hispanics in the US 

with less confidence in government than whites. Banducci et al. (2004) consequently find that 

descriptive representation of minorities in government in the US and New Zealand increases 

knowledge about and contact with politicians leading to more positive evaluations of government. 

This finding is corroborated in other efficacy studies focusing on the positive correlation between 

political efficacy of blacks and the presidency of president Obama (West, 2015). Therefore, this 

research poses an alternative fifth hypothesis to deal with possible racial biases: 

 

H5: When descriptive representation increases the ex-felon is more inclined to vote 
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Chapter 3: methods  
 

Chapter three justifying the research design is structured as follows: section 3.1 highlights the data 

and its implications for the research method by concluding with semi-structured interviews as the 

method of choice. 3.2 discusses the respondents and limitations imposed by the target group. 3.3 

gives the operationalized variables and finally chapter 3 concludes with the operationalized 

hypotheses and illustrated this research’s interpretation of falsification and verification in 3.4. 

 

3.1 Data and approach 

To research the causal mechanisms behind the possible influence of the criminal justice system on 

electoral participation in the Netherlands, this study focuses on the beliefs, experiences and opinions 

of ex-prisoners. To answer the research, question this research thus needs to zoom in on 

respondent’s participation before and after completing their sentence. As it is virtually impossible to 

question citizens before they depart to jail and datasets on electoral participation in the Netherlands 

are still classified, this study is limited to a qualitative, retrospective, single-observation and non-

experimental analysis (Prison Project, 2016). Diachronic research consisting of multiple 

measurements before and after a released person enters a rehabilitation-program could yield 

interesting results on the influence of these programs on felony participation. As however the 

research found difficulty in recruiting respondents who were yet to start a rehabilitation procedure 

and conduct multiple interviews, this dimension will be left-out of the research design.  Considering 

all these factors, semi-structured interviews are the method of choice as testing the theories requires 

digging deeper into the past of ex-detainees. This approach requires intensive and extensive 

observations on individuals in this group. This combined with the difficulty in gathering larger 

numbers of the target group in neutral and safe spaces leads this research to not pursue groups 

interviews to increase the N. 

3.2 Selection bias  

The hugely diverse composition of ex-felons complicates accurately representing the population in a 

sample. Especially in the case of semi-structured interviews this would effectively mean holding a 

large number of interviews to represent every type of inmate. First ex-felons are spatially dispersed 

across the Netherlands. Ex-prisoners who served their sentences in different parts of the country can 

be expected to have lived under the different policies or regimes and were a part of different prison 

populations of the 77 correctional institutions in the Netherlands (WPB, 2016). Furthermore, this 

spatial division may have lead ex-felons to get involved in different types of rehabilitation initiatives 

leading to different treatments and possible effects on participation. Second ex-felons are separated 

by a time cleavage, as some ex-detainees may have completed their sentence years ago while others 

were just released. Third the group of ex-felons differs in their composition. Age differences, sexes, 

races, religions and other factors may influence attitudes towards participation. Fourth, the groups 

might contain respondents who were not eligible to vote before their sentence in presumably 

juvenile detention. This group due to the objective of a large number of respondents will be included 

in the study as minor respondents still could hold interesting attitudes towards participation and 

politics.  
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To control for all the biases that could occur in attempting to sample the prison population, the 

selection of the groups needs to be done with care.  The discretion for this research to select a 

representative sample however is limited. Ex-detainees as a versatile and vulnerable group need to 

be engaged with care. To organize the interviews this research is therefore depended on the support 

of care professionals. To rally respondents this research has contacted numerous prominent 

organizations that are working with prisoners and ex-detainees in the Netherlands. Due to the highly 

competitive research agenda on ex-felons through law faculties, social studies, sociology, criminology 

and psychology these organizations proved tough to persuade to partake in this study. The 

organizations that cooperated with this research are detailed in the sample description in table ‘2’. 

Throughout the execution of this research 22 private and public organizations were contacted from 

which 9 agreed to cooperate to the research in different forms. Eventually respondents from 6 

different organizations were interviewed. The different organizations are displayed in annex ‘1’.  

Table 2 sample description 

Respondent Source Age Sex Nationality Education Time in detention Rehabilitation efforts 

#1 Kerken met 

Stip (Utrecht) 

46 Male Dutch Secondary education 

and lower vocational 

education 

One sentence of which the 

respondent spent 6 months in 

Panopticon Haarlem and 12 months in 

PI Nieuwegein 

The respondent was 

involved in psychiatric 

evaluation one the special 

care unit in Nieuwegein 

and avid churchgoer, being 

involved in communal 

activities 

#2 Aware4Youth 37 Male Dutch Secondary education Three sentences: 2x6 months in Vught 

and 3 months in Heerhugowaard 

No notable participation 

#3 ToReachIt 30 Male Dutch Secondary education 

and higher vocational 

education 

Spent time in youth detention in his 

teens. Served a sentence of 9 months 

in Panopticon Haarlem, followed by 

treatment in a psychiatric clinic 

Participated in psychiatric 

evaluation and rehab at the 

Emiliehoeve 

#4 Kerken met 

Stip 

55 Male Dutch/Surinamese Secondary education 

and lower vocational 

technical education 

 

Was incarcerated in ‘nearly every 

prison in The Netherlands’ between 22 

and 37 

The respondent was 

involved in different rehab 

initiatives projects with 

Stichting de pandjes, 

Exodus and the CAD 

centrum voor alcohol en 

drugs 

#5 BONJO 36 Male Dutch/Surinamese Lower vocational 

education and higher 

vocational education 

Spent 5 months in PI: Zwaag and 31 

months in Pi Rijnmond: de schie 

Participated in semi-open 

prison and a work project 

#6 Kerken met 

Stip 

69 Male Dutch Lower vocational 

technical education 

2x6 months in Panopticon Breda and a 

two-and-a-half years sentence in PI de 

Oosterhoek 

Participated in psychiatric 

evaluation and treatment 

on the special care unit of 

all three sentences. 

Participated in Exodus after 

last sentence 
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#7 ToReachIt 46 Male Dutch Primary education and 

commercial driver’s 

license 

Sentenced 3 to 4 times for 

periods ranging from a couple of 

months to 8 months in PI Zwaag, 

detention centre Amsterdam and 

panopticon Haarlem. 

No notable participation 

#8 BONJO 38 Male Dutch Lower vocational 

education 

Spent a total of 1650 days in multiple 

different correctional institutions 

No notable participation 

#9 BONJO 53 Male Dutch Pre-university 

education and higher 

vocational technical 

education 

Spent a year in PI Haaglanden Psychiatric treatment at 

the special care unit of PI 

Haaglanden which 

continued one year after 

release. Was involved in a 

Rotterdam Christian 

organisation for housing 

#10 Stichting 

Humanitas 

55 Male Dutch Two lower vocational 

educations 

Spent two years in PI Krimpen aan de 

IJssel 

Involved in Stichting 

Humanitas 

#11 Stichting 

Humanitas 

30 Male Dutch Higher vocational 

education and pre-

master sociology 

Two sentences of which one for one 

month in PI de Kruisberg and the 

other for one year in PI Rijnmond: De 

Schie 

Sessions with psychologist 

and humanist 

#12 Stichting 

Moria 

22 Male Dutch/Turkish Primary school Two youth detentions at JJI  de 

Hartelborg and  three years under 

adult law in Pi Rijnmond:  de Schie and 

PI Dordrecht. 

Involved in rehabilitation 

programme of Stichting 

Moria 

 

Having explored the options to attract respondents through advertisements, internships, jobs, 

personal networks and other cooperation with (non-) correctional organizations only cooperation 

with these organizations proved achievable in the scope for this research. The research’s 

dependence on the partners for respondents can cause biases in the participants as a sample of the 

prison population. A first bias is the overrepresentation of ex-felons who have been released in 

certain periods and from certain prisons. The Silo church in Utrecht for example mainly consists of 

respondent who have been released 15-20 years ago while BONJO related respondents on the other 

hand consists out of respondents who have been released quite recently. This bias is not prevalent in 

this sample because different respondents who have served different sentences in different 

correctional institutions are included. A second bias of self-selection arises out of the voluntary 

participation in the interviews. Respondents of for example Aware4Youth and ToReachIt already 

indicated to be motivated by their high interest in politics (annex 3). The third bias stems from 

differences in the success of different rehabilitation-initiatives to deliver respondents. The initiatives 

with a Christian basis delivered more respondents causing an overrepresentation of respondents 

involved in Christian initiatives. Fourth this research only managed to get a hold of male respondents 

and in doing so will not represent female ex-prisoners in the sample. 
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3.3 Variables 

The independent variables in this study as displayed in ’table 1’ will be established by the 

respondents themselves in the periods before, during and after incarceration. The interview 

questions can be found in the interview transcripts under ‘annex 4’. The coding scheme can be found 

under ‘annex 3’. In ‘table 3’ the indicators for the variables are displayed. 

Table 3 Operationalization 

 

Hypothesis variable indicator Description 

DV Voting Self-reported turnout Report of the times a respondent has 

voted in national elections 

DV Political efficacy Self-reported political efficacy Belief of personal control over political 

processes 

H1 Personal resources Income 

 

 

The height and stability of income  

level of education 

 

Highest completed education 

occupation 

 

Type of job 

age 

 

The age of a respondent 

H2 Group based resources Marital status The presence and stability of a 

relationship with a domestic partner 

Family status The presence and stability of family 

relations 

Mobility 

 

The time a respondent has spent in one 

community 

Membership of civil associations Involvement in sports clubs, voluntary 

organizations, religious institutions and 

support groups 

H3 See’H1’ - - 

H4 A: See ‘H2’ - - 

B: Incarceration 

socialization 

perception of authority and the state The respondent’s judgment of the state 

and authority  
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C: Convicted felon 

label 

perceived degree of citizenship in a state The degree to which a respondent feels 

the stigma of being an ex-felon 

H5 Descriptive 

representation 

representation of the own ethnic group in 

government 

The perceived degree of representation of 

a respondent’s identified group or 

subculture in political institutions 

 

To explain the low political efficacy of ex-felons, the personal characteristics of respondents must be 

taken into account. Meredith & Morse (2013) imply the characteristics of interest to be gender, race, 

age, education level and marital status. This operationalization can be broken down into two groups 

of explanations. First the characteristics related to the personal resources of eligible voters 

correspond with the personal resources out of Downs (1957) rational voter model. These will be used 

to establish H1. To measure these resources this research makes use of Remmer’s (2010) income, 

education and occupational status as personal resources. Age will be added to this operationalization 

of personal resources (Niemi & Barkan, 1987; Wass, 2007; Grasso, 2015). Second the personal non-

resource characteristics marital status, family status and mobility will be used to measure H2, while 

race is used to establish H5 (Glaeser & Sacerdote, 2002; Hero & Tolbert, 2004; Banducci et al., 2004; 

West, 2015). The group-based resources of H2 will also be indicated by the respondent’s involvement 

in Putnam’s (1994) social structures of cooperation. These are defined as civil associations.  

Moving on to treatment-based explanations, H3 the costs of incarceration, are measured by the 

personal resources after completing a sentence while H4 A is indicated by the group-based resources 

after a person’s release. H4 B incarceration socialization, is indicated by the perception of authority 

and the state the respondent recalls during and after incarceration (Fairdosi, 2009, Weaver & Lerman 

2010; 2014; White, 2015). The convicted felon label H4 C finally is described by the perceived degree 

of citizenship of a state (Gerber et al., 2015; Mccahon, 2015). 

These variables will be used to build indexes for the explanations out of the theoretical framework of 

this study. To maintain oversight on the respondent’s lives these indexes will be coded to provide a 

broad picture of the development of resources and attitudes. This will development will be mapped 

by comparing two established categories pre-sentence and post sentence of each respondent. 

 

3.4 Operationalized hypotheses 

The variables described above lead to the operationalized hypotheses of this study listed below 

(Annex 4.): 

 

H1: As the possession of personal resources increases the ex-felon is more inclined to vote 

 

Personal resources are interpreted as relatively high or low using the Dutch educational levels and 

the respondents indicated socioeconomic status. Respondents that indicate to possess resources 

above this level are considered to have a relative high amount of resources.  

 

H2: As the possession of group-based resources increases the ex-felon is more inclined to vote 

 

For group-based resources the significance of the marital status, family life, mobility, upbringing and 
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civil associations on the life of a respondent is subject to the analysis. When a respondent indicates 

to have had a stable family, lived for extended periods on the same address, had a satisfiability 

upbringing and was a member or volunteer of a civil association for an extended period of time and 

experienced this involvement as positive.  

 

H3: As the costs of incarceration drop the ex-felon is more inclined to vote 

 

For the costs of incarceration the variations in a person’s personal resources before and after 

incarceration will be taken into account.  

 

H4: As A/B/C the ex-felon is more inclined to vote 

A. social disorganization decreases 

 

For social disorganization the variation in group-based resources before and after incarceration will 

be taken into account. 

 

B. Negative socialization/cultural effects of incarceration decreases 

 

Incarceration socialization is evaluated by the social contacts in prison and the influence of a prison 

sentence on the life of respondents. When this social contact has a negative influence on the life of a 

respondent and breeds resentment of anti-authoritarian attitudes after sentence this is considered 

negative socialization. 

 

C. civic vitality increases 

 

The self-described civic vitality of respondents is established based on the self-indicated role of a 

respondent as a citizen. Vitality is low when a respondent considers him/herself to not be a part of 

the Dutch society or consider themselves to be seen/treated as a lower type of citizen. 

 

H5: When descriptive representation increases the ex-felon is more inclined to vote 

 

The degree of descriptive representation is scored based on the ethnicity of subculture of the 

respondent and the visible representation of this group in local and national governance. The 

perception of representation by the respondent is key. 
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Chapter 4 Dutch punishment and participation 
 

The political participation and civic engagement of ex-felons lags behind the participation of people 

that have never been incarcerated (Hjalmarsson & Lopez, 2010; Weaver & Lerman, 2010; Meredith & 

Morse, 2013; Gerber et al., 2014; White, 2015; McCahon, 2015). This relationship has been 

established in multiple states in the United States. Most researchers focused on the presidential 

elections of 2004 and 2012. Hjalmarsson & Lopez (2010) for example used the National Longitudinal 

Survey of Youth (NLSY) to find that just 26% of the ever incarcerated individuals of their young 

sample voted in the 2004 Presidential election. Weaver & Lerman, 2010 complemented the NLSY 

with The Fragile Families and Child Wellbeing Study. Both surveys in their analysis found a significant 

less likeliness respondents who experienced criminal justice contact to have voted in the 2012 

election. Meredith & Morse (2013) in their model compare actual turnout rates of ex-felons in Rhode 

Island, Maine and Iowa with the turnout prediction of Uggen & Manza (2002). They too find a 

participation gap and argue that the felony disenfranchisement laws in these states are not the only 

explanation for this gap. These three studies are examples of the punishment-participation relation.  

This relationship in this study is assumed to hold up in the Netherlands. The field of felony 

participation studies has so far focused mostly on the United states. The US as an atypical case, due 

to its political system, high crime rate, relative harsh prison environment, uniquely composed prison 

population and its wide range of rapidly evolving felony disenfranchisement laws, is non-comparable 

with most countries (Drucker & Barreras, 2005; Tak, 2008; O’connor, 2014). Variance in these factors 

might influence the felony participation relationship. To put the hypotheses of felony participation to 

the test in an environment with less prominence of these distorting factors this study has opted to 

focus on the Netherlands.  

In the following chapter the influential factors of the Dutch case on felony participation are 

highlighted. The Netherlands and its polity gets briefly introduced in section 4.1. Section 4.2 details 

the criminal justice system, 4.3 displays the rehabilitation programs in which prisoners and ex-

prisoners get involved and 4.4 presents the composition of the Dutch prison population. Then 4.5 

gives an impression of the experience of Dutch inmates. This chapter concludes with the public 

perception on felons in 4.6. 

4.1 The Netherlands and politics 

The Netherlands is a small West-European state with a population of slightly less than 17 million 

inhabitants (CIA factbook, 2016). Dutch natives compromise 78.6% of the population. Next to 

immigrants out of the Eurozone, Asylum seekers and guest workers from former colonies Surinam, 

Dutch Antilles and Indonesia and countries such as Turkey, Morocco and Poland settled in the 

Netherlands after family reunification (Tonry & Bijleveld, 2007). The Netherlands is the sixth largest 

EU economy with a GDP of $831 billion with a modest economic growth in the last years (CIA 

factbook, 2016).  

The Kingdom of the Netherlands is a constitutional monarchy and parliamentary democracy. The 

government is chaired by a minister-president who functions as a primus-inter-pares. The executive 

branch is complemented by a legislative branch of a lower house (Tweede Kamer) and senate and an 
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independent judiciary. The Netherlands is also a decentralized unitary state with a provincial and 

municipal level with both functioning executives and legislative branches.   

Voters can cast their vote on the multiple levels of governance of the municipality, province, water 

board. National government and European parliament (Tonry & Bijleveld, 2007). The Dutch citizens 

next to being represented in office can invoke an advisory referendum which requires the surpassing 

the threshold of 30% of the potential voters (Kiesraad, 2016).  This option was (in)famously used to 

publicly reject the European Union’s proposed association treaty with the Ukraine (Luyendijk, 2016). 

The Political participation trend in the Netherlands at the decentral, national and-European level 

seems to be a steady drop since the abolishment of compulsory voting in 1970 with a small bump in 

later years (CBS, 2002). In the CBS analysis the focus lies on the Dutch domestic elections at the 

national and regional level. In the Dutch parliament a steady decline can indeed be identified as in 

1952 the turnout percentage is 95%, diving down to 73,3% in 1998 and climbing back up to 80,4 % in 

the 2006 elections (CBS #1, 2007). The Dutch regions show a more extreme picture with a turnout of 

91,9% in 1950 dropping down to 45,6% in 1991 and climbing slightly to 46,4% in 2007 (CBS #2 ,2007).  

Resulting from this political engagement is a tradition of coalition governments.  In the last five 

elections since the rise of the populist right through the LPF- and PVV parties the socialist SP, the 

green Groenlinks, social democratic PVDA, liberal VVD and Christian democrat CDA were the most 

prominent parties (Rijksoverheid, 2016). The tradition of coalitions fits within the Dutch poldermodel 

of employers and employees that act as social partners through institutionalized consultation (Visser 

& Hemerijck, 1999). Through this set-up the Netherlands constructed an extensive and intensive 

welfare state with relatively high social provisions for Dutch citizens (Van Oorschot, 2006). 

Looking at representation of (ethnic) minorities through descriptive representation an upwards trend 

of representatives with a non-Dutch/non-western background stands out (Prodemos, 2010). In 2010 

in total on a local level 303 representatives served for municipalities. In 2010 on a regional level 4% 

of the representatives and on a national level 11,3% of the parliament was inhabited by MPs with a 

foreign background. 

 

4.2 The Dutch criminal justice system 

The Dutch Ministry of Security and Justice is responsible for maintaining the rule of law in the 

Netherlands and, amongst others, houses the Dutch judiciary, law enforcement and the Custodial 

Institutions Agency (Ministry of Security and Justice, 2016). The Netherlands is comprised of 11 

district courts, 4 courts of appeal and 1 Supreme Court in which independent judges proceed 

(Government NL, 2016).  The criminal justice system enforced through these courts was regarded as 

one of the most liberal and humane systems in the Western world (Tonry & Bijleveld, 2007). The 

Netherlands in this spirit enforce lenient and pragmatic drug, prostitution and abortion laws. Crime 

and punishment however increased in the 21st century to the effect of the authors describing the 

Dutch criminal justice system as one of the most severe in Western Europe. 

Tonry & Bijleveld (2007; Aebi, 2009) evaluate Dutch crime trends as not standing out in a European 

context. Dutch incarceration rates however do display an unexpected development. The 

incarceration rate per capita rose since the 70s. The rate of increase was the largest in Europe and 
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rivaled that of the United states in this period (Ibid.). This growth of sentences was not caused by 

harsher verdicts. The growth can be attributed to improved law enforcement.  

 

The penal climate in The Netherlands traditionally was considered to be mild (Downes & Van 

Swaaningen, 2007). The quality of life for inmates in Dutch prison was high compared with other 

countries. Dutch prisoners have access to a range of media, recreational activities, religious worship 

and treatment (Tonry & Bijleveld, 2007). Reforms after 1985 capped by the coming into force of the 

Penitentiary Principles Act in 1999 however introduced a new outlook of security and sobriety on the 

Dutch penitentiaries (Pakes, 2000).   

Although the law and punishment of felons increased in severity, the content and use of felony 

disenfranchisement diminished in prevalence and now is not a very influential factor in the 

Netherlands. Although every citizen who is convicted for a prison sentence of one year or more could 

potentially be disenfranchised this rarely takes place (Europa.nu, 2016). This was made clear in the 

jurisprudence of Mohammed B. who was sentenced for life on the charges of terrorism. The 

prosecutor’s wish to evoke disenfranchisement was refused by the court (Holsteyn, 2005). In practice 

felony disenfranchisement might only be applied on suspects who have committed a political 

relevant crime such as voting fraud (Kiesraad #2, 2016). 

Felony disenfranchisement is not very prevalent in the Netherlands but ex-inmates could cope with 

other restraints to make a successful reintegration into society. A first very obvious restraint is the 

possible rejection of welfare benefits due to incarceration (Netburg, 1996). After completing a 

sentence most if not all ex-prisoners experience frictional unemployment. Not all ex-inmates 

however receive the right to obtain unemployment benefits from the state on the grounds of 

culpable unemployment (Ibid.).  Ex-prisoners in many cases only are eligible for social security 

through the ‘Algemene bijstandswet’ (Bakker in Netburg, 1996). Second ex-prisoners experience 

difficulty to obtain a VOG (‘Verklaring omtrent gedrag’) a certificate of conduct. The VOG can be 

requested by employers as proof that an employee has not committed a criminal offence which may 

be relevant for the performance of certain duties (Justis, 2016). Most government positions require a 

VOG (Netburg, 1996). Professions that require a greater deal of responsibility such as working in cure 

and care environments or that require a greater deal of integrity such as accounting may require a 

VOG. The private sector however seems more open to ex-prisoners. Especially for lower functions 

employers seem less interested in a possible criminal past (Ibid.). This finding is corroborated by 

authors like Dirkzwager et al. (2015; Ramakers et al., 2014) who found no or a slight impact of 

detention on the chances of respondents to get a positive response on a job application. The 

detention period had to last longer than six months before it impacted future employment 

prospects.  A couple of fairly recent conducted (Quasi-)experiments even found that groups of ex-

prisoners were even more likely and quicker to secure employment than groups of unemployed 

future detainees (Ramakers et al., 2011). Ramakers et al., (2015), later on, emphasized the 

importance of previous employment ties as one in three ex-prisoners in the Longitudinal study of 

Dutch pretrial detainees returned to their previous employer after completing their sentence. A 

prison history did however slightly impact a person’s chances to obtain social housing (Dirkzwager, 

2015). 
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4.2 Rehabilitation 

In the Dutch prison system inmates are able to start rehabilitation immediately when their time in jail 

commences. Dutch prisoners gain access to psychiatrists, psychologists and medical professionals 

although as discussed in ‘4.4’ not all prisoners are satisfied with these services (Custodial Institutions 

Agency #2). Furthermore, prisoners get the opportunity to access education and work. Outside of 

penitentiary institutions the Custodial Institutions Agency recognizes 52 official penitentiary 

programs that arrange reintegration activities for prisoners (Custodial Institutions Agency, 2016). 

These initiatives are spread out across the Netherlands and organize housing, counselling, work, 

education and income. On top of this some of these programs such as the ones with a religious 

background arrange social activities and a social network for ex-detainees. 

 

4.3 The Dutch prison population 

The Netherlands houses correctional institutions of which in 2013 51 were allocated to adults, 9 to 

juveniles, 4 to illegal aliens and 13 TBS clinics (WPB, 2016). In these facilities in the period between 

2005 and 2015 around 10.000-20.000 persons serve their sentence or are internally hospitalized 

(Ibid, Verhagen, 2011; CBS#2, 2015). Of every 100.000 Dutch citizens, 87 prisoners currently serve 

their sentence. This positions the Netherlands in the high middle compared to other European states. 

Around 20% of the inmates in 2010 have been convicted of a property offence without violence, 

while 18% has used violence. Of the prison population furthermore 25% has been convicted for a 

violent crime, 20% for a drug offense, 4% for sexual offense, 4% for vandalism and 8% for other 

reasons (Ibid.). For these crimes the most inmates at the time were sentenced for a period of 6 

months up to three years.  

The prison population (CBS #3, 2015) consists mainly of persons between 20 and 40 years old. The 

biggest ethnic group are native Dutchmen, followed by Surinamese, Antillean, Moroccan and Turkish 

inmates. To provide an image of the size of the ethnic makeup of the population   Males greatly 

outnumber the female population. The female prison population between 2001 and 2013 dropped 

from 8.2% to 5,4% of the total population (WPB, 2016). On average the group of Dutch detainees is 

lower educated or lacks any type of education (Verhagen, 2011). Only 30% of prisoners has 

completed some type of secondary education. This translates into a weak financial situation for a 

large part of this group, rendering them dependent on others or the state for income. Also the (lack 

of a) social network of ex-detainees and weak ties to their families are characteristics of the group. 

Lastly around 50% of the total prison population display a problematic use of substances while 

around 30% is dependent on substances or shows signs of addiction (Van Kalmthout, 2002; Arends & 

Lindegaard, 2012). 

 

4.4 Dutch prison experience 

Although the public perception on prisons in the Netherlands upholds an image of the prison as hotel 

this image does not correspond with the views of inmates themselves (Verhagen, 2011). Earlier 

described in ‘4.2’ the Dutch penal climate was characterized as relatively mild. But how do inmates 

themselves evaluate their time spent in Dutch prisons? To establish the perception on punishment 

this research uses the findings of the three most recent Dutch gedetineerdensurvey or detainee 

survey in 2004, 2007 and 2011 (DJI, 2014). In this annual perception research measures the 

experience of almost the entire Dutch prison population. Detainees were asked to fill-in surveys with 
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five valid response categories ranging from totally disagree to totally agree or 1 to 5. The scales were 

divided to come to a continuous 1-5 index measuring the collective experience of inmates. The 

standard deviations can be found per correctional institution in the Gedetineerdensurvey (DJI, 2014) 

Table 3 Inmate perspective on the Dutch penal climate (Gedetineerdensurvey 2011, p. 64) 

Theme’s  2004  2007  2011  

Security  - 3,48 3,41 

Rules and rights  3,05  3,04  3,05 

Enforcement rules 2,70 2,71 2,68 

Complaints procedure 2,74  2,78  2,83 

Contact with penitentiary 

workers 

3,06  3,13  2,89  

Contact with fellow inmates 3,59 3,42 3,32 

Detainees Affairs Office 2,97 3,09 3,08 

Healthcare 3,23 3,22 3,10  

Other functionaries  3,28 3,22 3,29 

Societal integration 2,57  2,56 2,63 

External contact 3,13 3,13 2,82 

Daily activities 2,70 2,70 2,57 

Activities 3,11 3,03 3,06 

Autonomy 2,73 2,94 2,95 

Hygiene 3,67 3,66 3,49 

 

The sample of Dutch inmates on average seem fairly consistent in expressing a midlly content 

attitude towards the Dutch penitentiary institutions.  

4.4 Public perception on prisoners 

Research aimed at the public perception of citizens on ex-detainees in the Netherlands took place 

mainly in the 60s (Verhagen, 2011). Few researches however have been conducted to measure the 

public perception on ex-felons in recent years. Indirectly however this perception might be indicated 
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by researches aimed at establishing the degree of punitivity of the Dutch public opinion (Ibid.). As 

such the author makes the claim that the Dutch society has become more punitive, corresponding 

with the stricter criminal justice legislation and prison regimes passed throughout the 90s. Some 

authors such as corroborate this finding by painting a picture of a trend of increasing punitive 

attitudes in Dutch society.  Velthoven (2015) however concludes out of his self-acknowledged limited 

data that The Netherlands does not rank near the top of punitive countries in North- and Western-

Europe. Van Dijk (2011) in their comparative analysis confirm this public perception image by 

classifying the Netherlands as neither relatively mild or severe in European context. Compared to 

countries such as the USA or UK however, the Dutch penal climate can be classified as mild (Ibid.).  

Too further illustrate the Dutch opinion on felons one could view the survey of an unrepresentative 

sample of visitors of the Dutch prison museum conducted by Verhagen (2011). His respondents 

responded varied on the statement ‘’Inmates committed a felony and therefore are rightly 

sentenced to serve in prison’’ (Verhagen, 2011 p. 25). Around 40% of his respondents responded 

relatively positive while 60% rejected or disqualified felons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
                                                                                                           
28 
 

Chapter 5: analysis 
 

In the period of May to august 2016 12 interviews were held under the auspices of 6 organisations 

that work with ex-prisoners (Annex 4.). In the following chapter the output of these interviews is 

outlined. Section 5.1 goes into detail on the sample and presents a general picture of the significance 

of the variables for the respondents before and after their incarceration. Section 5.2 goes into depth 

on the observed variables in the perspective of the different explanations for lower felony 

participation. Concluding in section 5.3 the different hypotheses will be listed and scored based on 

the observed interview data. 

5.1 Interview data 

Table ‘4’ displays the observed variables coded out of the interviews. The table expresses broad 

trends observed in respondents using the pre-sentence period to establish an observed value which 

is used as a reference category to code changes in the post-sentence period. 

The interviewees displayed a varying political participation 

ranging from having never voted to being involved with 

political parties or serving in community councils. When 

measuring the respondent’s use of their right of passive 

suffrage, the respondents are categorized into groups of 

consistent and inactive voters. On average a slight majority 

of the respondents was politically active before their first 

sentence with 6 consistent voters and 5 inactive voters. 

Respondent #12 was excluded from this group as he was not 

eligible to vote before serving his first sentence. After serving 

one or multiple sentences the composition of the two 

categories altered to 6 consistent voters, 3 potential voters 

and 3 inactive voters. This time the labels of the categories 

expanded to accommodate not only shown electoral 

participation but also envisaged participation due to the 

inability of some respondents to vote in a national election 

due to for example coming of age, longer stays abroad or the 

interview being conducted shortly after a respondent’s 

release. From the 12 respondents 4 switched categories. 

Respondent #4 became a consistent voter in the period after 

his last sentence. Answering the question of why the 

respondent never voted before that period he stated:’ No 

time, no interest and yes…always the drugs. The addiction 

controls you instead of politics or helping people even though 

that is what you truly are (Respondent #4, paragraph 168)’. 

The next category switcher is respondent #5 who doubts he 

will ever vote in the future. After receiving his last sentence in 2012 the respondent was not able to 

vote and abandoned the idea of voting (Respondent #5, paragraph 268).  After some follow-up 

questions it seems the respondent feels like government does not do enough for the people and he 

Table 4 Coding 



   
                                                                                                           
29 
 

is disillusioned by the reaction of these people: ‘Make it 50/50 (the chance that the respondent 

would vote in the future) …because all of the actions of government…if the government comes with a 

proposal its always to raise something. You never hear that they are lowering something. There is no 

political party that represents guys like…If everyone puts up with everything we are lost’ (Respondent 

#5, paragraph 269-272). Respondent #7 was moved from the inactive to the potential category not 

because of a change in his attitude but a change in his environment. The respondent after moving in 

with his new girlfriend and child showed increased electoral activity claiming that: ‘You know, 

interest (in politics) not so much but I have the opinion that politics in the Netherlands is %$#^%$# 

and we try to vote against that’ (Respondent #7, paragraph 201). Respondent #7 (paragraph, 235-

237) nevertheless indicates to not plan to vote in the future. The respondent however might still 

proactive or passively make use of his right to vote through his girlfriend: ‘I am eavesdropping but 

last time you did not vote either, you authorized me’ (Wife of respondent #4, paragraph 243). The 

final switcher is respondent #12 who reached the Dutch voting age while incarcerated. Respondent 

#12 (paragraph 338-340) passed his first opportunity to vote while in prison but responded positive 

to the question if he would vote in the future: ‘Then (if he would vote) I would want to gain more 

information you know? They could use the right people because that is important for the welfare of 

this country.’ 

The interviewees also showed a wide range of political efficacy ranging from low to high. Before their 

first sentences the political efficacy levels of the respondents minus respondent #12 is coded in 7 

respondents with a low political efficacy, 2 with a moderate level and 3 with a higher level. 

Respondents #5 (paragraph 226) was categorized in the moderate category because although the 

respondent voted and followed the news the respondent indicated no deeper interest in politics 

after answering the question if he knew what his family voted for when they left the polling station:’ 

don’t know, I never had this curiosity to ask them what they voted for.’ Surprisingly, respondent #1 

and #6 were consistent voters before their sentences making their levels of political efficacy not 

correspond with their voting behaviour. Respondent #1 (paragraph 125) clarifies this contradiction by 

stating he would accompany his parents to the polling stations and vote randomly: ‘eyes closed 

and*poink* (Dutch sound in this case indicating filling in a voting ballot) I would put a 

dot.’Respondent #6 (paragraph 226, 230 & 234) in turn always votes but indicated to have no 

interest in politics. His voting behaviour during his whole life has been influenced by compulsory 

voting, his parents and the church: ‘I don’t care about politics…I started voting PVDA because my 

parents voted PVDA, these days I vote SP…I voted CPN one time because me and my wife lived in a 

Catholic village’. After serving their sentences the political efficacy of the respondents developed to a 

dead even split of 6 respondents with a lower level of political efficacy and 6 with a raising level. 

Respondent #5’s political efficacy has lowered while respondents #1, #4 and #12 increased their 

level. Respondent #5 (paragraph 234,) after his sentence stopped voting: ‘honestly I have not been 

bothered with politics’. Respondent #1 (paragraph 173, 177 & 183) on the other hand finally found 

the right party in the radical right PVV to express his dissatisfaction with established politics which 

increased his feeling of representation in politics:’Wilders (PVV party leader) is the one who is right 

about most issues…All other parties are a little anti-Wilders.. All those refugees come here and where 

do we need to put them all? They get houses right away, after my divorce I had to live with my 

parents for three years’. Respondent #4 (paragraph, 166) also increased his political participation 

after ending his addiction issues: ‘the last 20 years probably (on voting) before that I probably spend 
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time at some drug dealers house somewhere’. The turnaround happened under influence of the 

prison preacher and the subsequent rehabilitation projects wherein the respondent was involved: ‘in 

the groups of…(censured) we talked about life and meaning…the preacher told me the drugs have 

kept me dormant but you are a bridge builder (Respondent #4, paragraph 180-182)’. Lastly 

respondent 12# gave contradicting statements regarding his political efficacy: ‘I think they 

(politicians) are power drunk (paragraph 344)’ but he also thinks some politicians are good 

representatives: ‘Good representative? I hear Jesse Klaver (party leader of the Greens) does good 

things (346-348)’. During his sentence respondent #12 closely followed the news and Dutch/Turkish 

political events. After being released but having not yet gotten the opportunity to vote outside of 

prison stands more positive towards societal and electoral participation: ’Then (if he would vote) I 

would want to gain more information you know? They could use the right people because that is 

important for the welfare of this country. (Respondent #4, paragraph 338-340)’. 

As expected the sentences of most respondents took their toll on the personal resources and mainly 

work and income of respondents. The personal resources of most respondents fluctuated greatly 

throughout their lives. Respondents #4 and #9 for example experienced brief periods of 

homelessness before finding a home. For respondent #2, #3, #5 and #10 their sentence inspired 

them to consider a career change to work with ex-felons. Respondent #3 and #10 followed a new 

education to pursue this goal.  Other scores of the respondents that stood out were group-based 

resources which fluctuated considerably for most respondents. A pattern which can be identified is 

the loss of social network and a weakening of family ties accompanied with an increase in activities in 

civil associations or other institutes such as the church to compensate a weakening of one’s social 

life. This trend applies to some extent to respondents #1, #2, #3, #4, #6 and #7. Respondent #1’s case 

for example made his marriage collapse but the respondent now is involved in two separate bible 

circles which hold weekly activities:’…after taking the paper to work I bring them home to collect…for 

Haraduka…for the poor in Russia (Respondent #1, paragraph 152-157)’. Respondent #4 (paragraph 

30) also became an avid churchgoer and started volunteering:’11 years ago I went to the care farm 

and those people have become the best friends of my life and I decided to stick around’. Respondents 

#2 and #3 in turn cut most ties with their families during their last sentences but are now remarried, 

volunteer and both have established their own foundations dedicated to respectively education and 

criminal prevention of youths and rehabilitation of ex-felons. Lastly respondents #6 and #7 had very 

low group-based resources throughout their lives.  A small change resulted in a bigger relative 

change from them. Respondent #6 after his release gained a family in his girlfriend and stepdaughter 

increasing his family relations. Respondent #7 in turn never had a good relationship with his parents 

to begin with. Even though the respondent did divorce, after his last sentence and his coming out as 

a homosexual respondent #7 engaged in meaningful relationships and became an active church 

member resulting in higher group-based resources. Respondents #5, #8-#12 on the other hand 

experienced a decrease of their group-based resources. Respondent #5’s relationship did not 

withstand his sentence decreasing the contact with his child. Respondent #8 although most of his 

family ties and social network remained stable he did destabilise his relationship with his son and 

stopped his activities with civil associations after his first contacts with justice. Finally, Respondent 

#12 after his release and enrolment in the Stichting Moria rehabilitation project has less contact with 

his parents, stopped his involvement in sports associations (which was partially replaced by his work) 

and decreased his activity in the mosque. 
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Looking at the respondent’s perception of authority this research did not discern any large shifts in a 

respondent’s perception. This attitude was coded mostly out of the relationship of respondents with 

guards and the satisfaction with the prison regime. Most respondents however seemed quite 

consistent and quite positive in their attitude towards the criminal justice system and the penal 

climate. One group abides by the rules, might have some minor problems with the criminal justice 

system but feels that the system is working and feels their punishment is mostly justified. This group 

is inhabited by the majority of the respondents namely #1, #3, #4, #6, #7, #9 and #10. Most of these 

respondents sat out their sentences relatively quietly: I just underwent it quietly, the second time I 

was put in a regular cell instead of a special care unit. I just followed the crowd ‘(Respondent #7, 

paragraph 126)’. Answering the question how they were treated by guards this group of respondents 

was mostly positive: ’it (his treatment) was not very personal but still nice, I myself like to play jass…a 

couple of the guards would join us, one of them turned out to be a Dutch jass champion’ (Respondent 

#1, paragraph 285). Most respondents see prison guards just as people at a job: ‘I thought it (his 

treatment) was ok, if you don’t cause trouble you won’t be in trouble (Respondent #3, paragraph 

157); Good people they just do their job (Respondent #10, paragraph 112). Respondent #4 even 

though he broke a lot of rules always saw the relationship between him and the guards as a friendly 

game of cat and mouse: ‘I had a great time (in jail) you could make t-shirts and that type of work, I 

always used marihuana but I am registered as a model prisoner…You know for me when I served my 

sentences it was more a sort of education camp then a prison’ (paragraph 90 &132). Respondent #11 

(paragraph 148 & 156) also underwent his sentence relatively quietly but showed himself to be more 

a manipulator of the rules to as good as possible endure his sentence: ‘the personnel is just low 

educated…the only people you could talk to were the head of the department and psychologist…I was 

an out-spoken but decent inmate.’ The other more sceptical respondents #2, #5 & #8 were less 

satisfied with their position in the criminal justice system and posed more questions: you might get 

something positive out of prisons in The Netherlands but you must do it yourself…I just feel called 

upon to hit the system back (Respondent #8 paragraph 214). Respondent #5 (paragraph 100) also 

feels that prison regimes are too strict: ‘In the Zwaag (PI Noord-Holland: location Zwaag) the guards 

were those strict farmer types…In the Schie (PI Rijnmond: location de Schie) you could just swear at 

them or in Dordrecht and they would do nothing’. Respondent #2 takes this attitude and applies it 

not only to the criminal society but society in general (paragraph 100-102):’…of course who the $%^& 

are they? #$%^you all. You are not going to tell me what I can’t do’. 

Finally looking at the respondent’s perceived degree of citizenship once again two dynamics can be 

observed in the data. Although most of the respondents feel a stigma to a certain degree some after 

having functioned outside of regular society for so long actually relatively improve their perceived 

degree of citizenship. Such is the case for Respondent #4 who after kicking his addiction now is 

settled, has a job and a vibrant social life. The same applies to respondent 3 who struggled with 

mental issues and spent a significant time of his life at sea or moving around fearing persecution. For 

most respondents however their sentence has affected their perception of citizenship. Respondent 

#12 (paragraph 302) for example refers to citizens that have not came into contact with justice as: 

‘normal citizens’. Respondent #9 (paragraph 12 & 187) does see himself as a normal citizen but does 

experience issues in his family life as he misses his children: ‘A lot of them (ex-convicts) are thrown 

out on the streets and there is so much of them destroyed by media…I am entirely justified but even if 

you are justified it doesn’t mean you also receive justice’. 
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5.2 Observed variables 

The diverse sample of consistent and inactive voters and observed variables described above when 

applied to the theoretical rational and sociological composition and- treatment-based explanations 

paints a mixed picture. 

Starting with the periods before the respondent’s sentences, this research observes 5 respondents 

(excluding respondent #12) namely #2, #4, 7#, 8# with respondent 10# as a borderline case who 

claimed to either decide to vote or not vote based out of a rational viewpoint. Al these respondents 

make use of some kind of variant of the argument that a vote in essence is meaningless and will not 

create a significant impact to influence politics. Respondent #2 (paragraph 100) for example was 

brought up with the idea that institutions do not benefit the people:’…my parents on the daily 

bombarded us with: the government steals from its people, the banks steal from us, de insurance 

agencies steal from us the government is the biggest criminal enterprise on earth’. Respondent #8 

(paragraph 122) shares this averse attitude towards government but reasons the opposite as he 

thinks government is too soft: ’We in the Netherlands want to hear everyone’s opinion too much and 

this is not a good development.’. Respondent 8# (paragraph 128) follows his diagnose up with a 

statement on his influence in politics: ‘If I think I can change anything in politics this would be an 

illusion’. Respondent #4 and #7 seem to fit more in the personal resource explanation as both 

respondents were too occupied with other affairs in their personal lives to ever focus on politics: ‘’ 

No time, no interest and yes…always the drugs. The addiction controls you instead of politics or 

helping people even though that is what you truly are (Respondent #4, paragraph 168)’. Respondent 

#7 (paragraph 201) only votes now since he is with his new partner and gives a rational explanation 

leading this research to per default categorize with the rational composition-based rationales as a 

sense of duty does not seem to be prevalent with this respondent: ‘look interest in politics, not so 

much…. but I have the opinion that politics in the Netherlands is $%^&$%, we try to vote against this 

by voting as protest’. Respondent #10 finally does fit in with the rational category in the sense that 

the respondent seems to lack both a duty-based and- rational reasons to vote:’ I don’t feel like…I will 

see through what it (politics and policy) is going to be, I don’t have any interest in politics I will see 

what the result will be’. The respondent’s explanations on their voting behavior correspond with the 

observed relative low personal resources of this group as presented in ‘table 4’. 

 Then in the pre-sentence period this research identifies 6 respondents, namely respondents #1, #3, 

#5, #6, #9, and #11 who decide whether or not to vote out of a duty-based reason. Respondent #1 is 

a clear example of the duty-based mechanism as he, before his sentence, consistently voted but 

voted completely randomly. Respondent #3 (paragraph 10) also seems to possess a well-developed 

sense of duty with regard to his very active political life in his youth:’…it just wasn’t right, on one 

hand I grew cannabis and on the other I operated with a VVD (liberal party) hat on who are quite 

harsh on crime, it just collided’. Respondent #5 (paragraph 219-223) was influenced by his 

surroundings to vote by accompying his family to the community center where a polling station was 

established during elections. Respondent #6 (paragraph 224 & 226) has: ‘no affinity whatsoever with 

politics but still always votes and adjusts his preference slightly to his surroundings. Respondent #6 

(paragraph 260) however does indicate to vote for: ‘Roemer and before that Marijnissen (socialist 

party leaders) because they rock the boat in politics’. Respondent #9 (paragraph 217 & 219) has 
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consistently voted throughout his life and explains that: ‘you have the right to vote and if you do not 

vote you should not complain. If you want to change something you have to vote…. voting is 

something you just do’.  Lastly respondent #11 (paragraph 202, 206 & 232) participates in politics 

even though he doesn’t think democracy is the best way to organize society: ’Basal I don’t think 

democracy works, nevertheless I vote because if you can do something you have to 

contribute…placing yourself outside of society and making a fuss solves nothing’. Looking at the 

compatibility of the group-based resources of these respondents, displayed in ‘table 4’ we see only 

one surprise in respondent #6 who had a lonely childhood and life, had weak family ties and no 

significant ties with civil associations except his involvement at a swim club.  

Post-sentence this research identifies three respondents namely, #1, #7 and #8 on whom the rational 

dynamics apply. Starting with Respondent #1’s discovery of the PVV and subsequent increase in 

political efficacy this demonstrates how the respondent increased his political awareness to vote 

more consciously. Having found a true party to represent his ideals he votes for them to make an 

impact on Dutch political life. The respondent however is not real strategic about the effects of his 

vote: ‘And you see a bunch of people from other parties taking over his (PVV) issues and that grinds 

my gears. Last year Wilders already said it…Why through your party and not through Wilders? I find 

this strange’ (paragraph 177).  Respondent #7 voted two to three times to protest established politics 

after his sentence. Nevertheless, the respondent indicated to not plan to vote in the future because 

it doesn’t change anything. The couple times that the respondent voted seemed to have happened 

under the influence of the respondent’s new girlfriend whom he authorized to vote for him. 

Respondent 8# also remained consistent in his decision to not participate in politics because it will 

not change anything. The respondent (paragraph 130 & 132) even considers moving to Spain or 

Portugal because: ’everything fails in the Netherlands, look at the care sector, look at my mother in 

law. Luckily she still can take care of herself but if she one day needs more care she can’t count on the 

Dutch state’. The societal engagement of this respondent (paragraph 221-224) seems motivated 

largely to benefit himself: ‘I don’t want them to just change the system…for myself’. Looking at the 

personal resources of these respondents, displayed in ‘table 4’ in the post-sentence period both the 

personal resources of respondents #7 and #8 stayed consistently low, corresponding with their 

electoral inactivity. Surprisingly the personal resources of respondent #1 decreased relative to his 

original level, contradicting his electoral activity.  

Respondent #5 #10 and #12 provide more ambiguous cases. Respondent #5 in the past would vote 

but these days thinks voting just is not useful. Looking at why this shift in his thinking occurred this 

research categorizes respondent #5 under the rational framework because the personal resources of 

the respondent diminished after his incarceration, the respondent indicated that (paragraph 234):’ 

’honestly I have not been bothered with politics’. The respondent (paragraph 201) however was a rule 

breaker in prison, using drugs, bribing a penal worker and operating a cell phone, and is very critical 

of the penal climate and probation officers: ‘rehabilitation is being presented very clean to the 

outside world but the reality is not always as pretty as they want to portray’. Respondent #5 projects 

this vision on governmental organizations on politics as well: ‘Politicians in government? I think half 

of them are a bit stupid and half of them are ok you know. Look at Greece the government two weeks 

ago agreed to loan them 100 billion. A research was conducted recently that 1 in 4 children lives 

beneath the poverty line’. Respondent #10 In turn remained consistent in his apathy towards politics. 
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Finally, respondent #12 (340) after serving his sentence and having followed politics indicated to 

consider voting in the future because:’ They could use the right people because that is important for 

the welfare of this country’. Answering the question if he again starts following politics and even 

possibly become active in politics the respondent (paragraph 330 & 336) answered with: ’Because I 

have other things to tend to then politics at the moment…first I have to put my life back together’. 

The mixed results that these respondents #5, #10 and #12 delivered all correspond to their 

experienced relative low personal resources, or in the case of #12 a consistent low, personal and- 

group-based resources. 

Lastly this research identifies 5 respondents namely respondents #2, #3, #4, #6, #9 and #11 that in 

the post-sentence period decided whether or not to vote based on a duty-based logic. Respondent 

#2 after his sentence is very informed and concerned with society and seeks to actively participate 

through Aware4youth:’The problems in my life were caused by me and the baggage I received from 

my parents but I also tell my clients how the system works and how to think critically’. This increased 

resource however does not translate into participation. He however sees established politics in his 

worldview as an unnecessarily evil. An anti-authority attitude is engrained deep into the 

respondent’s psyche from childhood by his parents. seeing it as his duty to not participate in a 

corrupt system. Respondent #3 continued his participation now in a passive manner voting 

consistently. Respondent #4 after his sentence and in the period he kicked his addiction describes 

himself as a bridge builder and alleged involvement in a to-be-established political party and a 

political café. Although the respondent (paragraph 144) became active to: ‘inspire people, that 

people not, you know, that they think about them (ex-convicts) as normal people…what also was an 

important inspiration for me was the faith’, the respondent also indicated to have rational intentions 

to follow politics.  The respondent (paragraph 194) and his political café follow decisionmaking and 

judge the track record of parties to inform future votes: ‘We check what they (political parties) do…if 

they score above the 50% I will still vote for them’. Respondents #6 and #9 remained consistent in 

their duty-based rationale of electoral participation. Respondent #11 (paragraph 128 & 232) did not 

only remained consistent but seems even more motivated to contribute to society via for example a 

book he is producing partially on societal acceptation of his committed crime: ‘I am writing a book 

and I hope that it may stir up something’.  Looking at the group-based resources of this group 

displayed in ‘table 4’ The raise in or level of group-based resources of respondents #3, #4, #6, #9 and 

#11 corresponds with their electoral activity. Respondent #2 forms an exception on this rule as the 

group-based dynamic seems to be reversed for him. His activity correlated with an increasing anti-

authority attitude.      

Finally, the alternative hypothesis of descriptive representation was applied to the respondents #4, 

#5 and #12 who have a foreign background. The Surinamese respondent #4 does not seem to feel 

unrepresented in the Netherlands: ‘I came here (in the Netherlands) and everything was so clean 

(paragraph 38)’! The respondent (paragraph 150) does feel attracted to the new party DENK 

(founded in 2014) that speaks to Dutch foreigners: ‘I am glad that DENK is here now, with the Turk 

and now Sylvana (Dutch politician) entered, I am thinking about joining them’. Respondent #5 

(paragraph 29) did mention racism by Dutchmen on three separate occasions during the interview:’in 

that time it was quite a racist climate you know, to hire foreign interns’. The respondent (paragraph 

272) however seems to align himself with the Dutch people, specific his social class, rather than only 
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his ethnic group: ‘There is no unity right, if everyone just puts up with everything we would be lost. 

Lastly respondent #12 (paragraph 310, 361-368) indicates that the Turkish people are not being 

represented correctly in Europe: ‘In Europe not they try to slander the Turks…People doubt the coup 

attempt and that hurts me you know?’. The respondent however feels integration in Dutch society is 

very important: ‘I try to make sure my little sister learns proper Dutch; I think it is very important to 

be able to speak proper Dutch’. Respondent #12 furthermore feels parties like the socialist PVDA and 

the greens were and are good representatives of the Turkish people.  

5.3 Hypotheses 
The coded data was applied to the explanations out of the theoretical framework operated in this 

study and can be found in ’annex 6’. Starting with hypothesis 1 the rational composition-based 

explanation was posed that: 

H1: As the possession of personal resources increases the ex-felon is more inclined to vote 

This logic is applicable to respondents #7 and #8 who both used rational argumentation to argue 

against electoral participation and possess respectively moderate and low personal resources. These 

respondents were joined by respondent #1 who now after his sentence uses a rational logic to 

motivate his electoral participation despite his personal resources decreasing. Respondent #4 who in 

his pre-sentence life argued that he simply had no time or interest in politics left this category after 

his sentence and became a consistent voter even though his personal resources remained low. 

Respondent #2 also left this category after further developing his political worldview post-sentence. 

Finally, respondent #10 is stuck on the border of rational and-sociological composition-based 

explanations, lacking both duty-based and rational motivations to vote. Then regarding the other 

respondents can be observed how respondent #9 before his sentence possessed high personal 

resources and was a consistent voter but did not employ a rational argumentation. Respondents #3, 

#5, #6 an #11 however, who also used non-rational argumentation in their pre-sentence period, all 

possessed moderate or low personal resources but regardless were all consistent voters. Respondent 

#12 in turn, increased his political efficacy despite his personal resources remaining consistently low. 

H1 in doing so provides a valid explanation for the electoral participation of respondents #7, #8 and 

#10 or 3 of the 12 respondents. 

H2: As the possession of group-based resources increases the ex-felon is more inclined to vote 

Respondents #3, #6, #9 and #11 who used duty-based argumentation to sustain their consistent 

electoral participation inhabit this sphere of the theoretical framework. Of these respondents only 

respondent #6 possessed a low level of group-based resources before his sentence and especially in 

his youth. Respondent #1 after his sentence started to look more strategically towards politics and in 

doing so argue for his electoral participation out of a rational perspective. His voting however for 

most of his life was purely rooted in a duty-based foundation. Respondent #4 when his group-based 

resources increased after his sentences started to vote consistently and used a duty-based logic to 

argue this participation. Respondent #5 in turn, displayed duty-based electoral participation before 

his sentence, weakening his participation after his sentence (H4A). Respondent #7 despite motivating 

his political inactivity in a rational manner still has increased his voting potential indirectly through 

his group-based resources, notably his new girlfriend, who voted for him in the past. The electoral 
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participation of the other respondents #2, #8, #10 and #12 remained inactive despite their increasing 

or high level of group-based resources. H2 therefore provides valid explanations for the electoral 

participation of respondents #1, #3, #4, #6, #7 #9, #11 or 7 of the 12 respondents.  

H3: As the costs of incarceration drop the ex-felon is more inclined to vote 

Respondent #5 who uses a rational argumentation to sustain his electoral participation and 

experienced a corresponding drop in his personal resources fits with explanation H3. The political 

apathetic respondent #10’s personal resources were lowered post-sentence and remained political 

inactive. Respondent #12 who argued to not have the time to bother with politics too much and also 

possesses low personal resources. This respondent did however indicate a higher political efficacy 

after his sentence. The other respondents in the sample, #1, #4, #9 and #11 who experienced a 

decrease in their personal resources relative to their pre-sentence life actually remained consistent 

voters. Respondents #2, #3 actually increased their personal resources after their sentence with 

respondent #2 remaining an inactive voter and respondent #3 remaining a consistent voter. 

Respondents #6 and #7’s level of personal resources remained low relative to their pre-sentence 

periods with respondent #6 remained a consistent voter while respondent #7 increased his electoral 

potential. Respondent #8 remained inactive while his personal resources remained moderate. H3 

provides valid explanations for the electoral participation of respondents #5 and #12. Costs of 

incarceration might also have negatively influenced the already inactive respondent #10 but a real 

drop of his political efficacy cannot be observed and therefore H3 explains the electoral participation 

for 2 of the 12 respondents. 

H4:   

A. social disorganization decreases the ex-felon is more inclined to vote 

In the post-sentence period respondents #5, #8, #9, #10, #11 and #12 experienced a decrease in their 

group-based resources after their sentence. Of these respondents only the electoral participation of 

respondent #5 degraded. Respondent #8 clearly uses a rational argumentation while respondent #10 

remained consistent in his inactivity. Respondents #9, #11 and #12 despite their group-based 

resources all improved or stayed consistent positive in their electoral participation. H4A provides 

valid explanations for the electoral participation of respondents #5 or 1 of the 12 respondents. 

 

B. Negative socialization/cultural effects of incarceration decrease the ex-felon is more inclined to 

vote 

Respondents #2, #5 and #8 all developed anti-authority views in prison. For respondent #2 his 

political worldviews which motivate his withdrawal from participation might have started in prison 

but seem to have existed in his youth and developed after his release. Respondent #5, like 

respondent #2, also experienced some difficulty with the prison regime and after his sentence is not 

too happy with rehabilitation projects and his probation officer. Respondent #8 although having a 

negative perception of the Dutch criminal justice system actually argues for stricter government 

policies and a tougher crack down to enforce social order. The weak output of Dutch government is 

what motivates his decision to not vote. Of the other respondents that either decreased their 

electoral participation or stayed consistent in their political inactivity none had a negative authority 



   
                                                                                                           
37 
 

towards the prison regime or penal workers. H4B therefore provides valid explanations for the 

electoral participation of respondents #2 and #5 or 2 of the 12 respondents. 

C. civic vitality increases the ex-felon is more inclined to vote 

 

The majority of the respondents namely: #1, #2, #5, #6, #7, #10, #11 and #12, experienced a 

deterioration of their self-perceived civic status after their sentence. Of this group, respondents #1, 

#6, #7, #11 and #12 improved their electoral activity potential or remained consistent voters. 

Respondents #2 and #10 both remained inactive voters post-sentence. Respondent #5 decreased his 

potential to vote in the future. Although this connection stands with all these respondents all never 

counted themselves completely out of Dutch mainstream society. Respondent #2 despite 

experiencing some backlash with his work relations works with plenty of other parties who do value 

him. The respondent also works with troubled youths and volunteers.  Respondent #5 when talking 

politics stresses the role of the Dutch people with whom he incorporates himself. Finally, respondent 

#10 describes the punishment after a sentence the start of the trials and tribulations of ex-felons. His 

experiences with the criminal justice system and notably rehabilitation programs have fostered more 

cynical thoughts towards government agencies. Since the respondent however never voted a 

possible effect cannot be determined. Therefore, H4C provides valid explanations for the electoral 

participation of none of the 12 respondents. 

 

H5: When descriptive representation increases the ex-felon is more inclined to vote 

 

Lastly for the alternative hypothesis the three respondents with a foreign background: respondents 

#4, #5 and #12, this research does not find a clear racial bias in the feelings of representation of the 

respondents. Respondent #4’s political efficacy was raised after his sentence before the emergence 

of the party DENK that attracts Dutchmen with a foreign background. Respondent #5 aligns himself 

with the Dutch people in its entirety while respondent #12 described a Dutch native politician as a 

good representative leading this research to conclude that H5 provides valid explanations for the 

electoral participation of none of the 12 respondents. 
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Chapter 6 conclusions 

Over the course of this research 12 interviews were conducted with Dutch ex-prisoners supported by 

6 rehabilitation organisations to put the rational and-sociological composition and – treatment-based 

model to the test. As was expected applying the theoretical framework on a sample did not lead to a 

definitive approach which covered the electoral behaviour of all respondents. Electoral participation 

is a complicated issue which is influenced by multiple factors throughout a respondent’s live. The 

output of the interviews did however lead to the following conclusions regarding the main research 

question: 

What explains the differences in electoral participation between ex-detainees and other citizens in 

The Netherlands? 

To answer this question most explanatory power over the sample used in this study can be attributed 

to the sociological composition-based explanation of group-based resources. Of the sample in most 

cases a raise or higher level of group-based resources led to a higher likelihood of a respondent being 

an active voter. Only one respondent left this category by lowering his potential turnout after his 

sentence which corresponded with a drop in his group-based resources. The second best explanation 

on the sample was the rational composition-based explanation of personal resources. This category 

inhabited respondents that mainly used rational argumentation to argue against voting. respondent 

#1 reversed this dynamic by showing how a decrease in resources actually can increase the need to 

defend the position of lower income groups by voting for protest parties, in this case the populist 

radical right PVV. On the third place rank sociological treatment-based explanations which in this 

sample can be concluded to apply on the share of the respondents that reacted very critical to the 

criminal justice system but also in the past did not show to react particularly well to authority. Fourth 

ranks the rational treatment-based explanation.  The costs of incarceration applied to most of the 

respondents but only in the case of respondent #12 clearly were the reason to not bother much with 

politics after his sentence ended. 

Seeing the composition-based explanations edging the treatment-based explanations provides some 

evidence on the dynamics of ex-felon participation. These findings make it more likely that the 

inherent characteristics of people who come into contact with the criminal justice system also cause 

or at least correlate with low participation or even complete electoral inactivity. Group-based 

resources form the best predictor of electoral participation, leading to the conclusion that political 

socialization in one’s formative years shapes political behaviour. This connection is further visible in 

the observed trend of respondents using rational reasons to argue against voting while most 

respondents that use sociological argumentations argue for participation. An active family or other 

influential figure is specifically effective within the sample although this does not necessarily lead to 

any political empowerment or higher level of political efficacy as this leads some respondents to vote 

randomly. A higher level of political efficacy seems reserved to the respondents with higher 

intellectual capacities. 

The sample used in this research in terms of age, served sentences, education, drug abuse and 

rehabilitation effort represent a broad section of the Dutch prison population. On ethnicity, 
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denomination, social network, family ties the group seems to correspond less with the archetype 

Dutch prisoner constructed out of the statistics on the characteristics of the Dutch prison population 

(CBS #3, 2015). The sample did not include Antillean, Moroccan, Eastern-European or female ex-

felons and consisted of a group of mainly Christian religious respondents with a relative good 

developed social network and family ties. The question can be raised if participation dynamics 

perhaps not enfold differently for these other groups. The sample was also self-selected, raising the 

question if respondents that are more willing to cooperate perhaps also have more extreme 

attitudes towards participation (annex 3.)? Finally, looking at the electoral participation of the 

sample, the electoral participation of only three of the 11 respondents, that were eligible to vote pre-

sentence, shifted visibly. Can the observed participation dynamics in the sample of ex-felons be 

generalized to the Dutch ex-felon population?  

The sociological composition-based answer to the research question in this study in the future can be 

put into perspective when the publication of longitudinal data on a representative sample of the 

Dutch prison population enables quantitative time-series analysis to establish the actual electoral 

participation trends of the Dutch prison population pre and-post-sentence and function as 

foundation for more informed qualitative research designs.  For now, however this study did provide 

a glimp into Dutch felony participation and observed no compelling traces of a possible discrepancy 

between ex-prisoners and the group of citizens that possess comparable characteristics in terms of 

personal resources and group-based resources. 

The qualitative research model used gave the researcher a bigger window then a survey could have 

given into the attitudes and intentions of respondents’ electoral behaviour. This became especially 

clear in the case of some respondents who gave multiple contradictory statements or had to be 

guided into thinking deeper about their motivations. This dialogue that spontaneously came about 

between the interviewer and interviewee yielded deeper insights but also brought about the risk of 

influence and social pressure, which the interviewer sought to minimize by putting the interviewees 

at ease. The validity and reliability of the respondent’s answers however can raise questions as 

especially the oldest respondents were asked to recall events relevant to their participation history 

from decades ago. Would these respondents have answered differently if asked about their attitudes 

20 years ago or in a different context? The final issue of this research model was the coding of 

contradictory arguments and statements used by respondents. The decisions to categorise 

respondents while sometimes made based on clear displayed behaviour, at other times involved 

lower quality evidence and had to be interpreted. A survey or questionnaire with closed categories 

could have led to more unambiguous results but would have lost the nuances in the respondent’s 

reactions to questions. 

The question of why discrepancy between ex-felons and citizens that have not had contact with the 

criminal justice system occurs needs to be asked more often within the fields of Participatory Action 

Research, Political Science and felony disenfranchisement.  This study aimed to serve future 

endeavours that delve into this research puzzle by constructing a theoretical framework that can be 

applied to the felony participation relationship. Researchers in this field would be recommended to 

first try and reach the more elusive groups of respondents with a young, female or foreign profile 

who are not necessarily involved in rehabilitation initiatives. These groups are receiving no official 

support to rehabilitate and may show different patterns of participation then respondents who are 
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affiliated with rehabilitation or resocialisation programmes. Studies that enjoy more freedom to 

select respondents are strongly recommended to also differentiate samples in types of punishment 

to be able to compare the electoral participation of misdemeanour charges with felony charges. 

Second when more data on the Dutch prison population is released a comparative case study or 

perhaps even a cross-case analysis can expand the field of felony participation to other parts of 

Europe to compare multiple territories with the US. Third, this research relied on a traditional 

definition of personal resources that incorporated educational level and work and income. A 

significant portion of the respondents however relied on illicit income sources to augment their 

income. More research into the significance of these type of resources may prove interesting for 

political science. The question could be posed if dirty money counts as a personal resource. Do ‘dirty 

personal resources’ also give respondents a stake in the economy and therefore in politics? Or do 

these type of resources correlate with negative political socialization of perhaps the deterioration of 

the civic vitality of respondents?  

The Dutch criminal justice system has to take note that political engagement for most of the 

respondents coincided with better periods in their lifetimes. The roots of electoral activity and 

political efficacy seem to be laid mostly in a respondent’s youth. For some respondents their 

participation was fostered by the example of their parents and families, for others their political 

activity was seeded in that one foster home or by that one prison chaplain who acted as moral 

support through one’s sentence. However, for some of the target group, the formative periods of ex-

felons seem to take place on multiple occasions over a lifetime, making them prone to both positive 

and negative influences. Respondent #12 for example greatly increased his knowledge on Dutch 

political affairs because he structurally followed the news. If there is one thing that ex-felons in Dutch 

prisons are missing, it’s a listening ear. Engaging with prisoners on societal issues might for a portion 

of inmates bring the positive socialization that they need to decrease their chances of recidivism.  
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Annex 

1. Relevant organizations for data and respondents 

Organization Relevance Contact 

Prison Project Possession of dataset with both criminal justice 

contact variables as political participation and civic 

engagement 

Research proposal denied 

Dienst Justitionele Inrichtingen Data and respondents Research proposal denied 

Reclassering Nederland Data and respondents Research proposal denied 

Belangen Overleg Niet Justitiegebonden 

Organisaties 

Respondents Advertisement in the BONJO magazine spread 

across Dutch prisons 

Kerken met Stip (Silo Utrecht) Respondents Access to respondents approved 

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving 

Data Possesses no relevant data 

Het gevangenismuseum Data Possesses no relevant data 

Centraal Bureau voor de Statistiek Data Possesses no relevant data 

Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

Data Possesses no relevant data 

centrum voor criminaliteitspreventie en 

veiligheid 

Data Research proposal denied 

Stichting The Colour Kitchen Respondents Access to respondents denied 

Exodus Midden Nederland Respondents Access to respondents denied 

Stichting To Reach it Respondents Access to respondents approved 

Aware4Youth Respondents Access to respondents approved 

Stichting Back on Trek Respondents Non-response 

Stichting Humanitas Rotterdam Respondents Access to respondents approved 

Stichting Door Respondents Access to respondents denied 

Stichting Moria Respondents Access to respondents approved 

Belangenorganisatie niet-justitionele 

organisaties (bonjo)  

Respondents Access to respondents approved plus advertisement 

space: ‘De bonjo krant jaargang 11 nummer 2’ 

Stichting Ontmoeting Respondents Access to respondents approved but no 

respondents found 

Gevangenenzorg Nederland Respondents Access to respondents denied/Access to volunteers 

approved 
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2. Interview coding questions 

 

 Subject/ description Theme Questions  

Introduction Introduction of the research and 

icebreakers to put the 

respondents at ease 

These differ per interview and can be found 

in the first few lines in the interview 

transcripts. If missing then the interview 

started right away. 

- Nationality? 

- *Age actual and during 

incarceration? 

DV 1 Political efficacy *Bring up political event of the week (ex. 

Ukraine referenda: Kooren, 2016) 

- What do you know about 

politics in The 

Netherlands? 

- Do you think politicians 

are trustworthy? And 

what was your opinion in 

the past? 

- Does the peoples vote 

matter in shaping policy? 

DV 2 Voting Electoral participation - Have you ever voted?  

- (yes) Could you remember 

in which elections you 

have voted? 

H1/H3 Personal resources (*Age) Education - Have you completed an 

education after your 

sentence? 

- What was your education 

before your sentence? 

Work and income - Where do you work now? 

- What did you do before 

your sentence? 

H2/H4 A Group based resources Marital status - Are you married or do you 

have a partner? 

- (yes) is this the same 

partner as in the 

past?/(no) were you 

married or did you have a 

partner before your 

sentence? 

Family ties -  

Mobility - Where did you live in the 

Netherlands? 

Membership of civil associations - Were you a member of a 

sports club, voluntary 
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organization or religious 

group?  

- Were you also a member 

before your sentence?  

H4 B: Incarceration socialization The sentence - Do you recall if you ever 

spoke about politics with 

fellow detainees in prison? 

- (yes) what did they think 

about politics/politicians? 

- What did you think about 

the state while you were 

in prison? 

C: Convicted felon label Stigma - Is it more difficult for ex-

convicts to be accepted by 

society? 

- Do you ever feel like you 

are being judged based on 

your background? 

 

H5 Descriptive representation Perceived representation of the own ethnic 

group in government 

- Do you think the 

parliament represents the 

interest of your ethnic 

group? 

 

 

 

 

 

  -  

   -  
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3. Respondent correspondence 

 

Respondent #1 

 

Respondent #2 

 

Respondent #3 
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Respondent #5 

 

Respondent #8 

 

Respondent #9 

 

Missing #1 (retracted consent) 

 

 

 

 

 

 
Missing 2 (retracted consent) 
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4. Interview transcripts 

Interview #1 

Date 23-5-2016 

Time 10:00 

Location Province of Utrecht 

Duration 01:12:01 

Pages 57 - 70  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher Stel jezelf maar eventjes voor! Hoe oud ben je? 

2 Respondent Ik ben 46 jaar oud. Ik woon in (plaatsnaam). En uh wat wil je nog meer weten? 

3 Researcher Vertel eens iets over..heb je hobbies bijvoorbeeld? 

4 Respondent Mijn hobbies zijn eh, ik ben helemaal gek van computers, muziek, fietsen, wandelen en ik maak zelf wenskaarten. 

5 Researcher Wat voor kaarten? 

6 Respondent Wenskaarten. 

7 Researcher Ok ik begin even met muziek, bespeel je een instrument of zing je?  

8 Respondent Nee ik zing niet, ik bespeel geen instrument, ik ben meer bezig met Cd’s MP3tjes en dat soort dingetjes. 

9 Researcher Ok en wanneer ben je daarmee begonnen? 

10 Respondent Ja eigenlijk mijn hele leven eigenlijk al. 

11 Researcher Ook al vroeger? 

12 Respondent Ja 

13 Researcher Hoe oud was je toen je daar ongeveer mee begon? 

14 Respondent Ja mijn eerste singeltjes toen was ik een jaar of twaalf elf. 

15 Researcher Was je een dj? 

16 Respondent Nee gewoon nummers die ik mooi vond en dan koop je een singeltje. 

17 Researcher Juist 

18 Respondent Singeltjes of Cd’tjes of Lp’tjes maar die waren vaak nog te duur toen. 

19 Researcher En toen woonde je nog bij je ouders neem ik aan? 

20 Respondent Ja toen nog wel 

21 Researcher En waar was dat? 

22 Respondent In (plaatsnaam). 

23 Researcher Dus je bent hier geboren en getogen? 

24 Respondent Ik ben hier niet geboren hiero, ik ben geboren in (plaatsnaam). En vier geworden in (plaatsnaam). 

25 Researcher Vier, toen ben je hierheen verhuist? 

26 Respondent Ja. 

27 Researcher 
Ok juist, vertel eens iets over ja vroeger, je was vier jaar zeg maar dus je bent hier opgegroeid. Wat weet je nog van 
vroeger? 

28 Respondent 

Ja ik ben opgegroeid in een heel groot oud herenhuis van voor de oorlog. Voor 1940. Grote tuin eromheen met 
appelbomen, perenbomen vroeger. Een grote moestuin.  En ja daar heb ik eigenlijk mijn leven rondgemaakt. Heel 
groot, gezellig alleen ja het was met oorlogsglas nog. De slaapkamers waren niet verwarmd. Dus in de winters 
ijskoud. Het waren leuke tijden maar als je er zo naar terugdenkt, eigenlijk is dat zo tegenwoordig niet meer haalbaar. 
Oorlogsglas ja, dat is er gewoon niet meer tegenwoordig. 

29 Researcher Flink stoken dus? 

30 Respondent Ja 

31 Researcher En je bent hier ook naar school geweest? 

32 Respondent Ja 
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33 Researcher Wat heb je allemaal gedaan? 

34 Respondent 

Ik heb de lagere school gedaan. Ik ben eerst op één school geweest en daar ben ik eigenlijk vanaf gehaald. Door mijn 
ouders, Dankzij de juf. Toen ben ik naar een andere school gegaan. Die heb ik afgemaakt. Toen ben ik naar de LBO 
gegaan, het lager beroepsonderwijs in de richting loodgieter. Die heb ik afgemaakt vier jaar, toen ben ik naar de KBO 
kort middelbaar beroepsonderwijs, ook voor loodgieter. En toen ben ik voor de gemeente Woerden gaan werken. 
Onderhoud voor gemeentewoningen. En na een jaar wilden ze kijken voor een contract en toen kwamen ze erachter 
dat ik een vergroeiing in mijn onderrug had. Dus ze raadden me aan om een andere opleiding te gaan doen. Eigenlijk 
een opleiding gehad om een jaar te werken en ja toen is het gestopt. 

35 Researcher Loodgieter juist, en wat heb je daarna gedaan? 

36 Respondent 

Ik heb toen een opleiding gedaan bij het SIOM in Goud Een opleiding voor applicatiebeheer. Dat is een opleiding van 
twee jaar en theorie was in Leiden en praktijk in Goud Daar kregen we boekhouding en economie op mbo-niveau en 
dat heb ik nooit gehad dus toen heb ik gezegd: ’ik doe maar geen examen’ Want dat haal ik toch niet. Dus toen geen 
diploma Ja dan kom je erachter wat ga je dan doen. Toen ben ik langzaam gerold in de printwereld. Printen en 
mailingen en dat soort dingen. Ja voor grote bedrijven voor polissen voor brieven voor Olase, dat soort dingetjes. Dat 
heb ik twaalf jaar gedaan en ja tot zover heb ik gewerkt.  

37 Researcher En nu nog steeds? 

38 Respondent Nee, niet meer. 

39 Researcher Wat doe je nu? 

40 Respondent 

Ik ben nu, sinds twee maanden werk ik bij Durf. Dat is een bedrijf, dat is de afkorting van de Utrechtse rail fabriek en 
daar maak ik spaken. Wij assembleren van fietsen van het merk van Moof. En ik ben daar dus het spaken van de 
wielen doe ik met behulp van de spaakmachine maak ik de hele dag door wielen. Vanaf de velg tot aan naaf en de 
spaken daar maak ik dus wielen van.  

41 Researcher Dat doe je nu sinds twee maanden? 

42 Respondent Ja 

43 Researcher Wat deed je voor die twee maanden dan? 

44 Respondent Toen heb ik heel lang in de uitkering gezeten. En daarvoor heb ik vastgezeten. 

45 Researcher 
Daarvoor? Ja dat is goed, ik moet de tijdlijn een beetje helder krijgen. Je bent nu twee maanden met fietsen aan het 
spaken. Hoe lang heb je daarvoor ongeveer...? 

46 Respondent 
Ik heb eerst daarvoor nog een half jaar in de fietsenstalling in Utrecht gewerkt als beheerder. En daarvoor heb ik ruim 
drie jaar thuis gezeten. 

47 Researcher Ok en daarvoor heb je vastgezeten. Daar kom ik straks nog op terug. 

48 Respondent Prima 

49 Researcher 
Ja het (onderzoek) gaat ook veel over werk, dus even kijken, toen je hier nog in Woerden nog bij je ouders woonde 
had je toen nog bijbaantjes? 

50 Respondent 
Ja ik heb bijna mijn hele leven gewerkt, ook toen ik nog best wel jong was. Toen ik op school zat heb ik ook s ’avonds 
schoongemaakt. S ’morgens ging ik naar school toe, s’middag’s kwam ik thuis ging ik eten en om 18:00 ging ik 
schoonmaken tot 18:30/19:00/19:30 en daarna om 20:00 ging ik naar de melkboer.  

51 Researcher Melkboer!? 

52 Respondent 

Ja vroeger had je nog de melkboer met een grote slv-wagen en twee/drie straten ging ik mee onderste vent en ging ik 
mee de wagen leerruimen, alles wat er nog vol was. En daar deed ik de wagen weer aanvullen zodat hij de volgende 
dag weer kon gaan rijden. Dan was ik om een uur of 22:00/21:30 klaar en dan was ik om een uur of 23:00/):00 thuis 
en de volgende dag ging ik weer naar school toe. En de volgende dag ging ik weer. 

53 Researcher Ok ja, je hebt me zojuist verteld dat je een lichte vorm van autisme hebt. 

54 Respondent Ja klopt. 

55 Researcher 
Werd je daar vroeger ook op school en op je werk op de een of andere manier voor behandelt? Of dat daar nog een 
traject aan vast? 

56 Respondent 

Nee ik weet het nu pas sinds drie jaar dat ik het heb. Ik heb wel altijd veel problemen gehad met een heleboel dingen 
gehad waardoor ik niet wist waardoor het kwam. Zoals ik dus zei de problemen op de lagere school. Op de eerste 
school waar ik zat zei de juffrouw: ’helaas ‘…(naam)’ ik kan niet met je omgaan. Dus ik heb liever dat je van school 
gaat of dat je blijft zitten’. Harstikke onzin natuurlijk zeiden mijn ouders hoe kan je nu een hekel hebben aan iemand 
die zo jong is? Dat was in de eerste klas kun je nagaan. 

57 Researcher Wat is de eerste klas ook al weer? 
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58 Respondent 

Dat is tegenwoordig Groep 3. Dus toen heeft mijn moeder gezegd:’ ja dan haal ik je van school af’. Maar ik had ook 
nog een oudere zus en die zat ook op school dus toen zijn mijn moeder ja dan moet zij er ook af. Dat gebeurt niet 
zegt ze (De juffrouw) die blijft hier zitten. Toen zei mijn moeder: ’of alle twee hier of alle twee daar’. Maar als hij eraf 
gaat dan gaat zij ook eraf. Nou uiteindelijk heeft ze, is het gebeurt dat ik eraf gehaald ben en mijn zus ook. En 
achteraf gezien komt dat natuurlijk door mijn autisme. Zij kon gewoon niet omgaan met dat autisme. En ze wist niet 
hoe ze mij moest behandelen.  

59 Researcher Vroeger was het natuurlijk anders toen hadden ze die kennis nog niet. 

60 Respondent 
Nee toen was ook autisme nog niet bekend. Ze wisten helemaal niet dat het autisme was en ja dat het bestond 
eigenlijk. Dus j 

61 Researcher Wel fijn dat je ouders dat je ouders je dus altijd wel hebben gesteund. 

62 Respondent 
Misschien een beetje onbewust maar die wisten dat natuurlijk ook niet. Nee ik ben dus eigenlijk gewoon opgegroeid 
op een normale manier van leven tenminste zo goed mogelijk en je kwam gewoon dingen tegen waarvan je zegt ja 
hoe zit dat? Waarom moet dat mij overkomen? En achteraf gezien is me dat nu helemaal duidelijk. 

63 Researcher Ja iedereen heeft iets natuurlijk. 

64 Respondent Ineens vallen alle puzzelstukjes in elkaar als je te horen krijgt van: ‘Wouter je hebt autisme’. 

65 Researcher  Ja dus wel fijn dat je het uiteindelijk te horen kreeg. 

66 Respondent  Daarom uiteindelijk wel.  

67 Researcher  Ja dat hoor ik wel vaker 

68 Respondent Ja 
70 Researcher  Ja, even kijken, hoe laat, pardon hoe oud was je toen je uit huis ging ongeveer? 

71 Respondent  Dat was in 1996 toen ben ik op mezelf gaan wonen. 

72 Researcher  Hoe oud was je toen? 

73 Respondent  Ik was toen, ik ben van 69 dus…  

74 Researcher  Ik kan niet zo goed rekenen dus? 37? 

75 Respondent  Nee 

76 Researcher  27, en toen ben je ook in Woerden gaan wonen? 

77 Respondent  Ja toen ben ik hier in Woerden gaan wonen hier in dezelfde wijk hiero. 

79 Researcher  Toen zat je ook nog lekker dichtbij je ouders? 

80 Respondent  Nee die zitten aan de andere kant van Woerden. Bij het station. 

81 Researcher  Jullie zien elkaar nog wel regelmatig? 

82 Respondent  Ja af en toe.  Heeft ook met werk 

84 Researcher  Sorry? 

85 Respondent 

 Dat heeft ook met werk te maken. Ik werk in de meren en ik heb geen auto dus dan moet ik met de bus of de fiets 
hiernaartoe naar het station of met de bus naar de meren. En dan ben ik een uur kwijt. Acht uur werk ik dan tot 17:00 
en dan ben ik om 18:00 thuis. Dan moet ik eten koken, gaan eten en dan ben ik om een uur of 20:00 klaar. En om dan 
nog iets te doen is net te kort. 

86 Researcher  En je ouders die zijn met pensioen? 

87 Respondent  Ja allang. 

88 Researcher  Ok ja ik weet niet hoe oud je ouders zijn. Ik kan niks aannemen. 

89 Respondent  Nee nee dat klopt. 

90 Researcher  Ja trouwens toen je uit huis ging ben je toen alleen gaan wonen of had je toen een partner? 

91 Respondent  Nee ik ben eerst twee jaar heb ik alleen gewoond. Daarna ben ik mijn partner tegengekomen. 

92 Researcher  En die (partner) is er niet meer? 

93 Respondent  Nee, sinds twee/drie jaar ben ik gescheiden. 

94 Researcher  Sinds twee jaar ok en dat was dezelfde partner? 

95 Respondent  Ik heb één partner gehad. 

96 Researcher  Dus tussen je 27e jaar en toen ongeveer? 

97 Respondent  Ja, negen jaar zijn we ongeveer getrouwd geweest. 
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98 Researcher  Negen jaar ok, 

99 Respondent  Ja 

100 Researcher 

 Dan gaan we eventjes door, ik ben even naar de volgorde aan het kijken. Ik dacht dat ik het allemaal zo goed had 
uitgevogeld maar blijkbaar niet. We gaan even door naar de rare vragen misschien. Even kijken we beginnen gewoon 
even heel algemeen. Er zit ook een politieke insteek in het verhaal. Dus ik ben benieuwd, als ik politiek zeg waar denk 
je dan aan? 

101 Respondent  De regering natuurlijk. 

102 Researcher  Ja 

103 Respondent  De regering van Nederland eigenlijk. Hun ervoor zorgen dat alles goed komt voor ons allemaal. 

104 Researcher  Ja? 

105 Respondent  Ja maar ja soms komt het niet goed. 

106 Researcher 
 Nee dus ja gewoon een beetje algemeen je mag gewoon spuien als je wilt. Het is geen gesloten vraag wat komt er 
allemaal in je op? Als we nu kijken naar de issues op het moment? Volg je het weleens in de krant ofzo of op het 
nieuws? 

107 Respondent 

 Nee ik ben niet echt iemand van de politiek eigenlijk. Als ik zou moeten stemmen is het voor mij ook altijd heel 
moeilijk om te kiezen op wie ik dan moet stemmen. Misschien heeft het ook wel gedeeltelijk te maken met autisme 
dat je dus ook de keuze gewoon eigenlijk niet kan maken. Dat weet ik niet zeker maar nee ik volg de politiek eigenlijk 
niet echt. Soms hoor ik dingetjes maar dat is alles. 

108 Researcher  Hoe hoor je die dingen? Van mensen of op de computer? 

109 Respondent 
 Via mensen en de radio. Ik luister regelmatig naar de radio eigenlijk altijd. Dat is het enigste wat ik eigenlijk een 
beetje doe. En af en toe televisie maar het nieuws kijk ik niet. Want dat is toch alleen maar verdriet en alles wat je 
ziet. Allemaal oorlog en waarvoor kijk ik nog naar het nieuws? Alleen maar slecht nieuws. 

110 Researcher 
 Ja en kijk je hiervoor bijvoorbeeld wel praatprogramma’s of andere dingen of ben je meer een computer en 
radioman? 

111 Respondent  Ik ben meer met de computer en met de muziek en inderdaad radio. 

112 Researcher  En heb je heb je ook social mediaaccounts? Zoals facebook? 

113 Respondent 
 Ik heb wel een facebook account maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Heel weinig laat ik het zo zeggen. Gewoon lekker 
muziek en ja wat ik leuk vind om te doen. 

114 Researcher  Ja even kijken en je hebt dus wel gestemd in het verleden. 

115 Respondent  Jawel soms wel 

116 Researcher  Welke verkiezingen allemaal? 

117 Respondent  Gewoon de normale? 

118 Researcher  Ja en ook de gemeente (verkiezingen) bijvoorbeeld? 

119 Respondent  Nee niet echt 

120 Researcher  En de provincie? 

121 Respondent  Provincie ook niet echt 

122 Researcher  Ja snap ik 

123 Respondent  Nee 

124 Researcher 
 Ja veel mensen niet. Ja vertel eens iets over ja als je 18 jaar bent heb je stemrecht in principe dus heb je vroeger ook 
gestemd? Ja en je ouders bijvoorbeeld hebben die gestemd waren die een beetje actief? 

125 Respondent  Ja elke keer als er gestemd moet worden dan stemmen ze wel. 

126 Researcher  Weet je ook waarop bijvoorbeeld? 

127 Respondent  Ja mijn ouders stemden altijd op het CDA 

128 Researcher  Traditioneel? 

129 Respondent  Ja eigenlijk wel. 

130 Researcher  En dan ging je ook mee bijvoorbeeld? 

131 Respondent  Ja soms wel. 

132 Researcher  Doe je dan ook het CDA meestal? 
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133 Respondent  Nee ik zet gewoon een stip:’ok die pats’ 

134 Researcher  Helemaal willekeurig? 

135 Respondent  Ja willekeurig, ogen dicht en poink. 

136 Researcher  Is dat de laatste jaren ook zo geweest? 

137 Respondent  Nee laatste jaren eigenlijk niet. 

138 Researcher   Wat heb je de vorige verkiezingen gestemd? Toen was het de race van de VVD tegen de PVDA 

139 Respondent  Ja volgens mij wel ja 

140 Researcher  Weet je nog waarop of was het toen ook willekeurig? 

141 Respondent 
 Nee volgens mij toen op de PVV omdat die toen ontzettend de goeie woorden vertelde die je wilde horen. En 
achteraf is het gewoon niet haalbaar want ja hij heeft niet echt mensen ervoor. 

142 Researcher  Sorry? 

143 Respondent  Hij heeft er niet de goede mensen voor om in het parlement te zetten 

144 Researcher  Dus je bent een PVV-kiezer 

145 Respondent  Niet met alles maar wel met sommige dingen., Het is niet zo dat ik voor 100% achter Wilders sta 

146 Researcher  Maar je wist wel over hem dus heb je het ook een beetje gevolgd toen? 

147 Respondent  Ja in de krant 

148 Researcher  Heb je ook een krant? 

149 Respondent  Nee ja ik lees in de metro die ligt in iedere trein of bus. 

150 Researcher  Die staat natuurlijk vaak helemaal voor 

151 Respondent  Ja dus daarom weet ik het 

152 Researcher 
 Ja ik ken het. Ik heb vorig jaar een jaar gereisd met de trein en dan probeer je de metro te pakken maar toen begon 
ik op een gegeven moment heel vroeg en dan had je hem wel. Maar hoe vaak in de week lees je de metro? 

153 Respondent  Ja ik werk, ik ben om 7 uur op het station. 

154 Researcher  Dan zijn er natuurlijk genoeg. 

155 Respondent 
 Ja die neem ik mee naar het bedrijf en die gooi ik neer op het bedrijf dan hebben ze wat te lezen en s ’avonds neem 
ik hem mee en dan hier bij het oud papier voor het goede doel. 

156 Researcher  Is dat een inzameling voor het goede doel? 

157 Respondent  Een inzameling via …(naam) voor haraduka. 

158 Researcher  Is dat in Cambodja? 

159 Respondent  Nee voor de kansloze armen in Rusland. 

160 Researcher  Ok ja en hoelang ben je daarmee bezig? 

161 Respondent 
 Gewoon hier voor mezelf meer niet en ze komen het één in de zoveel tijd ophalen en dan brengen ze het bij een oud 
krantenbedrijf en oud papier en dan krijg je 7cent per kilo. Niet veel maar voor die mensen is het goed. 

162 Researcher 
 Alle beetjes helpen. Doe je nog meer van de goede doelen en activiteiten met de kerk? Want ik weet dat ze in 
Utrecht van alles doen. Hoeveel eetgroepen heb je nu precies? 

163 Respondent 

 Bijbelkring heb ik. Ik heb op de dinsdagavond één keer in de twee weken of om de week eigenlijk Bijbelkring. En de 
donderdagavond heb ik ook om de twee weken een Bijbelkring. En dan is dan meer gericht voor de mensen die wat 
problemen hebben met de verstand en wat dan ook. En het begrip en dat we dan lezen uit de kinderbijbel en dan 
worden we krijgen we papier voor ons en dan moeten we zelf lezen en dan zijn er twee of drie mensen die de vraag 
stellen over een gedeelte wat je hebt gelezen om te kijken of je begrijpt wat je leest. En dat is zo op de donderdag 
avond en dan zo om de twee weken nee om de bijeenkomst eten we met zijn allen één keer. De ene week wel de ene 
keer wel de andere keer niet en dat is gewoon gezellig. 

164 Researcher  Hoelang ben je bezig bij die Bijbelkringen 

165 Respondent  Ja hoe bedoel je de tijd? 

166 Researcher  Nee want je hebt er flink wat in de week maar hoelang is het geleden dat je jezelf hebt aangesloten bij die kringen 

167 Respondent 
 Hoelang geleden? Eén drie jaar geleden ongeveer en de andere is iets later denk ik twee of twee en een half jaar 
geleden. 
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168 Researcher  En was je vroeger toen je jonger was enz. met de kerk bezig? 

169 Respondent 

 Ik ben door mijn ouders opgevoed in de hervormde kerk. En ja ik ging af en toe eigenlijk. Tot ik   ging wonen en ik 
ben gaan werken in ploegendiensten als printer operator dan ook regelmatig in de weekenden en dat was gewoon 
niet meer haalbaar dus toen ben ik eigenlijk uit de kerk weggegaan eigenlijk en deed ik er niets meer aan en tot 5 vijf 
en een half jaar geleden heb ik er niks meer aan gedaan en toen kwam ik terug. 

170 Researcher 

 Even kijken… Dan heb ik nog één vraagje out of the blue. Als we even. Als we terugkomen op het stembeeld. Ja je 
hebt een beetje wisselend gestemd eigenlijk. De laatste jaren dus bij die laatste verkiezing. Had je toen wel iets als 
Geert Wilders zei de goede dingen maar had er de mensen niet voor. Maar je hebt er uiteindelijk wel op gestemd. 
Maar je had toen wel zoiets van je weet niet of het wel nut heeft. Geloofde je erin dat het zou gaan lukken? 

171 Respondent 

 Nee, ja toen misschien nog wel want achteraf kreeg ik te horen dat het niet haalbaar was omdat hij er gewoon de 
mensen er niet voor had. Maar daarvoor dat wist ik toen gewoon nog niet. Dus ja eigenlijk heb ik gestemd maar 
achteraf af gezien was het meer een proteststem geweest om te laten zien aan de regering dat ik het er niet mee 
eens ben. Maar ik had toen dus wel het idee echt dat hij erin kwam. Dat was misschien beter geweest. 

172 Researcher  Bij de volgende verkiezing wat zou je dan doen? 

173 Respondent 
 Ik blijf erbij hij is nog steeds degene die het beste inzicht heeft in hoe het gaat in de wereld en zeker in Nederland en 
alleen ja hoe het gaat inderdaad. Als hij wordt gekozen heeft hij de mensen ervoor om in het parlement te komen. En 
dat is een keuze van wat doe ik. Ja geen idee. 

174 Researcher  Je weet het niet? 

175 Respondent 
 Aan de ene kant zou ik zeggen ik ga wel stemmen op Wilders maar aan de andere kant denk ik van ja het heeft toch 
geen nut. 

176 Researcher  Ja maar in principe hoef je niet per se erin te komen om invloed uit te oefenen. 

177 Respondent 

 Ja maar hij had vorig jaar ook zoveel stemmen en uiteindelijk heeft hij helemaal niks meer. Hij heeft er helemaal niks 
mee te maken en dat is wel een beetje vreemd dan want de meeste stemden maar uiteindelijk is hij helemaal uit de 
regering uiteindelijk. Hij heeft vooral instemming maar dat is het enigste wat hij heeft en iedereen is eigenlijk een 
beetje anti-Wilders ook in het parlement. Eigenlijk moet hij wel zijn stem laten horen. Maar dat accepteren ze 
gewoon niet meer. Omdat hij te extreem is over dingen en achteraf gezien heeft hij wel gelijk. En je ziet ook dat een 
heleboel mensen van andere partijen zijn punten wel overnemen. Dat vind ik helemaal erg. Want ja ik kan geen 
voorbeeld geven maar er zijn dingetjes waarvan ik zeg ja dat zei Wilders ok vorig jaar en nu komt opeens een andere 
partij ermee van als we het zo doen gaat het beter. Waarom dan wel via jou partij en niet via Wilders. Ja dat vind ik 
wel een beetje gek 

178 Researcher 
 Waarom is dat gek? Kan je specifieker zijn. Hoe ik het zou zien is dat juist positief omdat hij wel andere partijen 
beïnvloed? 

179 Respondent 

 Ja natuurlijk dat klopt maar als je eigenlijk eerst tegen alle dingen bent die hij zegt en dan ineens gaat zeggen ok. Zo 
en zo lijkt me dat wel een goed plan. Maar dan denk ik van ja waarom wijs je het eerst af alles van wereld en is het 
beter om het zo en zo te gaan doen. Eigenlijk onder de noemer van je eigen partij ga je eigenlijk iets uitvoeren wat 
eigenlijk van de PVV is. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. 

180 Researcher  Maar je denkt wel dat ze het zouden uitvoeren. 

181 Respondent 

 Voorstellen is één ding maar of het doorgaat is natuurlijk een tweede. Maar gewoon het idee dat ze toch wat dingen 
zien in Wilders maar gewoon eigenlijk, omdat het Wilders is, het vtv. Al afwijzen want ja dat doen we niet want het is 
van Wilders en dan ineens later zeggen van ja ok het lijkt me wel een goed idee dat ga i toch wel in mijn eigen partij 
ook doorvoeren en dat vind ik gewoon niet kunnen daar blijf ik bij 

182 Researcher Het is niet oprecht vind je? 

183 Respondent 

 Nee eigenlijk niet want Wilders heeft goede ideeën en die heeft inzicht en die heeft het meestal wel goed met alles. 
Alleen de manier waarop hij het zegt dat is gewoon een probleem hij is de radicaal zeg maar. Dat is jammer. Als hij 
het misschien op een andere manier zou aanpakken zou hij er meer dingen doorheen krijgen. En het is niet ja vooral 
natuurlijk ook de allochtonen. Dat is het probleem. En nu ook met vluchtelingen. En uiteindelijk wordt het ook 
veelste veel mensen waar moeten we ze allemaal laten al die vluchtelingen? Al die mensen die hier komen krijgen 
gewoon allemaal gelijk een huis. En ik heb zelf dus na de scheiding heb ik drie jaar bij mijn ouders moeten wonen 
omdat ik geen huis kreeg omdat ik zo stond ingeschreven. Die mensen komen hierheen en krijgen gewoon een huis 
toegewezen dan vraag ik me af hoe kan dat? Dat is toch niet eerlijk dan. Op die manier het punt ja zie ik wel het punt 
van Wilders. Ik he het ook zelf meegemaakt eigenlijk. 

184 Researcher  Wat voor advies zou je geven aan Wilders om meer invloed uit te oefenen. 
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185 Respondent  Ik denk dat hij wat minder radicaal moet worden en wat duidelijker moet zijn over zijn punten. 

186 Researcher  Wat is het negatieve van dat radicale? 

187 Respondent 
 Hij ja, de mensen waar hij het over heeft zien het als racist en als haat tegen een bepaalde groep. En dat ja ligt er een 
beetje aan hoe je jezelf nu precies ja, ik kan voorstellen dat ze dat wel denken. En als hij gewoon het op een andere 
manier zou brengen is het een heel stuk beter. 

188 Researcher  Dat vind ik een goede analyse allemaal. Heb je dat allemaal uit de metro? (Krant). Hoe kom je hier allemaal op? 

189 Respondent  Ja eigenlijk wel. En dan ga ik erover nadenken. 

190 Researcher  Ja goed want de Metro, dit is natuurlijk wat veel mensen denken wat je nu zegt. 

191 Respondent  Ja denk ik ook. 

192 Researcher  Ja inderdaad dat randje zou eraf moeten, een klein beetje matigen. 

193 Respondent 
Jazeker. En hij moet toch de goede mensen hebben om zich heen en dat is ook de vraag. Hij zegt nu liever dat hij die 
nu al heeft. En hij heeft natuurlijk veel de verkeerde mensen in zijn partij. 

194 Researcher  Wat voor persoon zou er in een partij moeten denk je? 

195 Respondent 
 Ja dat is een goeie. Ik denk dat je gewoon normale mensen moet hebben. Niet mensen die een verleden hebben. 
Van wat dan ook maakt niet uit. Eerlijk en betrouwbaar en goeie mensen die weten waar ze over praten en die ook 
ervoor staan waarvoor ze in de partij het willen hebben. 

196 Researcher  Wat vindt je van politici in het algemeen? Of wat vermoed je? Ja zitten er veel de juiste mensen bij nu bijvoorbeeld? 

197 Respondent 

 Nee eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk sowieso dat de minister-president bijvoorbeeld eigenlijk te veel over zich laat 
lopen maar ook teveel van zich afschuift zeg maar. Hij neemt niet de verantwoording van zijn woorden. Hij zegt 
dingetjes daar wordt hij op teruggefloten wat allemaal verkeerd gaat en dan praat hij het allemaal goed van het is 
goed of het is nu mijn schuld of altijd de schuld van een ander en dan denk ik van ja dat kan niet. Jij bent degene die 
alles in de gaten moet houden en Nederland regeren. Doe dat dan ook. Dat doet hij nu niet vind ik. 

198 Researcher  Je zei hij laat over zich heen lopen. Door wie laat hij? 

199 Respondent 

 Ik denk gewoon door de regering. Want er zijn zoveel dingen die door alle partijen n wordt afgewezen en hij voert 
het eigenlijk gewoon door of hij zegt van ja maar het is goed of hij zegt gewoon ja ik heb geen fouten gemaakt. Hij 
maakt nooit fouten met zijn idee. Hij praat alles goed en dat kan niet. En dat ja er zijn al zoveel moties van 
wantrouwen daar naartoe gegaan niet alleen van de PVV maar ook va andere partijen en dat zegt al genoeg. Hij zegt 
eigenlijk gewoon dingen die niet kunnen hij praat alles goed en hij blijft gewoon zitten end at vind ik niet kunnen. 

200 Researcher . Heb je het hier ook met anderen mensen bijvoorbeeld bij de Bijbelkringen over? 

201 Respondent  Nee. 

202 Researcher  Het is puur een interne dialoog? 

203 Respondent  Ja 

204 Researcher  Zijn er nog andere manieren waarop je de PVV steunt? 

205 Respondent  Helemaal niks. 

206 Researcher  Alleen stemmen? 

207 Respondent  Ja meer niet. Verder doe ik niks met de politiek. 

208 Researcher  Nee dus je gaat geen partij starten? En de gemeente ook niet? 

209 Respondent  Ik zou nu niet eens weten wie er hier in de gemeente in de partijen zit. 

210 Researcher  En als er een PVV Woerden zou komen? 

211 Respondent  Hoe bedoel je en dan? 

212 Researcher  Zou je dan wel denken van die kunnen hier in de gemeente ook iets doen? 

213 Respondent  Ik weet het niet nee. Nooit over nagedacht eigenlijk. 

214 Researcher  Nee dat kan. Het staat ook niet in de Metro. 

215 Respondent 
 Eigenlijk politiek interesseert mij niks. Alleen dan wat je ziet of wat je hoort dat is het enige en verder denk ik erover 
na dat wel maar verder het is ook niet zo snel om met mensen over de praten of over te beginnen. 
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216 Researcher 
 Snel door mijn lijstje heen… Ja trouwens nog een ding wat ik was vergeten. En met je familie enz. spreek je dan over 
politiek als je bij elkaar op een verjaardag zit. Komt het dan weleens naar boven? 

217 Respondent  Nee eigenlijk niet. 

218 Researcher  En met je partner vijf jaar geleden bijvoorbeeld. 

219 Respondent  Heel weinig. Nee wat dat betreft nee. We praatten niet over politiek. 

220 Researcher  En met je ouders vroeger die CDA stemden? 

221 Respondent  Nee ze lieten ons wel vrij in het stemmen wat je zelf wilden en ze beïnvloeden je niet. 

222 Researcher  Dat probeerden ze ook helemaal niet? 

223 Respondent 
 Je hebt je eigen keuze je bent je eigen persoon dus je kiest gewoon wat je zelf wilt. Ze hadden wel liever CDA maar 
nee. 

224 Researcher  Daar hebben ze nooit over gesproken van waarom doe je dit? Heb jij je ouders zelf ook nooit vragen gesteld? 

225 Respondent 

 Nee ik denk gewoon dat CDA de ouderen partij is voor de mensen van die tijd van mijn ouders en die bleven gewoon 
stemmen tenminste mijn ouders wel. Die zijn begonnen met het CDA en die blijven het CD Dat blijft op de een of 
andere manier hangen. Ik denk het vertrouwen in de partij dat ze bleven houden. Of ik het er mee eens ben is een 
tweede maar j 

226 Researcher 
 Dan gaan we naar de volgende en laatste fase en waarom ik jou doelgroep nodig heb. We gaan het hebben over de 
tijd dat je hebt vastgezeten. Het gaat niet om waarom of hoe dat zat daar spreken we niet over. 

227 Respondent  Ja dat snap ik. 

228 Researcher 

… maar het gaat puur om de tijd dus ja relax. Ja hoe je dat proces hebt meegemaakt en eigenlijk een beetje je 
indrukken want ja heel veel mensen bij ons met een academisch niveau, niemand heeft het daarover en dat is 
eigenlijk de reden waarom ik het wel hierover wil hebben. Puur je eigen indruk. Niks er zijn geen foute antwoorden 
kijk maar ja het komt allemaal goed. Ok dan moet ik even de tijdlijn hebben. Ongeveer rond welke periode in je 
leven? 

229 Respondent  Het is nu 5,5 jaar geleden nee vijf jaar. 

230 Researcher  Wanneer is het begonnen? 

231 Respondent  2011 geloof ik 

232 Researcher  2011 tot 2016? 2011 was het afgelopen? 

233 Respondent  Ik heb anderhalf jaar gezeten. 

234 Researcher  Dus ongeveer 2009 2010 ergens? 

235 Respondent  Nee ik ben nu drie en een half jaar vrij. 

236 Researcher  Drie en een half jaar ok? 

237 Respondent  Vijf jaar geleden ben ik vast komen te zitten. 

238 Researcher  Ok a zo en waar ergens? 

239 Respondent 

 Ik heb eerst een half jaar gezeten in Haarlem in de koepel. Een van de zwaardere gevangenissen waar ik helemaal 
niet blij mee was en ook achteraf gezien niet nodig was maar ja ik zou eerst naar Nieuwegein naan maar in 
Nieuwegein waren ze aan het verbouwen een afdeling toen hebben ze me naar Haarlem gebracht daar heb ik een 
half jaar gezet en toen heb ik zelf gevraagd of ik naar nieuwe gein kan en eigenlijk kon dat niet maar ik moet gewoon 
minimaal één jaar blijven in de gevangenis waar je neergezet wordt. Maar ja mijn ouders wonen in Woerden en 
hebben geen auto en moesten altijd met de trein en bus daar naartoe nou dat is niet te doen boor mijn moeder. 
Toen heb ik gezegd dat was niet haalbaar voor mijn moeder. Mijn moeder kwam twee keer in de week en ne e dat 
was niet haalbaar dus toen heb ik gezegd. De reden dat ik hier weg wil is voor mijn gezin voor mijn ouders en iet dat 
ik gewoon naar Nieuwegein wil maar puur alleen voor mijn ouders. Nou uiteindelijk hebben ze met heel vele moeite 
toestemming gegeven en daar heb ik het laatste jaar gezeten. 

240 Researcher  Ja beginnen we over Haarlem. Hoe was Haarlem want dat was blijkbaar een zware? 
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241 Respondent 

 Het is niet de zware maar het is de manier waarop het gebouwd is. Het is een koepel en alle gevangenen zitten 
rondom één groot middelpunt. Dat was toen ok in een koepel en het dak was rond. Toen had je die koepel wat zo 
heet. En doordat het rond is en al die gevangenissen daar zitten kan je in het midden…iedereen hoort iedereen. Want 
het kan nergens heen het blijft galmen. Je hoort alle mensen om je heen hoor je eigenlijk als ze aan het schreeuwen 
zijn als ze aan het schoppen zijn tegen de muren wat ze ook doen. Overal op den duur wordt je gewoon gek. En 
gelukkig heb ik dan dus in Haarlem hebben ze dus een onderzoek gedaan voor dat autisme van mij., Daar hebben ze 
dat ontdekt en mocht ik naar een speciale afdeling om mensen die ja problemen hebben. 

242 Researcher  In Haarlem dus? 

243 Respondent  Ja 

244 Researcher  Ok hoe was dat? 

245 Respondent 
 Nou dat was een stuk beter. Een gewone afdeling zonder koepel met minder mensen meer verzorging door meer 
personeel. Er werd meer op je gelet wat meer hulp zeg maar. 

246 Researcher  Hoe ziet zo’n dag eruit? Ongeveer wat je je kan herinneren? 

247 Respondent 

 De meeste tijd zit je gewoon op je celdeur dicht alles. Dus je werkt ja. Het is echt een interne hoe moet ik beginnen. 
Dus het is ok verschillend per dag. Je hebt sowieso twee of drie keer recreatie en mag je je cel uit en dan kan je doen 
wat je wil. Meestal is er tafelvoetbal of tafeltennis of wat er staat en kan je bij je andere gedetineerden kijken en 
meepraten of wat dan ook. En Je hebt sowieso geen douche op je cel. In Haarlem niet. Nieuwegein dan wel. Dus dat 
is wel ja lastig. Dus je moet in de tijd van je recreatie douchen of een of twee keer in de week ging ik ook sporten 
fitness en weet ik veel wat. Je hebt verzorgde recreatieruimte of hoe heet dat activiteit dus eventueel. 

250 Researcher 
 Dus drie keer per dag recreatie en twee keer per dag, twee keer per week sporten. Kon jij zelf wat dingen doen die in 
je interesse lagen? 

251 Respondent  Nee eigenlijk niet. 

252 Researcher  Geen computers en muziek natuurlijk. 

253 Respondent 

 Muziek kon je zelf wel op de radio invoeren maar met zoveel moeite en problemen dus daar begon ik niet eens aan. 
Nee eigenlijk niet, En je hebt wel een televisie op je cel dus dat je Je hebt muziekzenders opstaan dus die stonden 
meestal wel aan bij mij. En als je dan vastzit wat ga je doen. Op het moment dat je vastzit ga je televisiekijken. De 
meest rare dingen ga je kijken waar je niet aan zou moeten denken om te kijken ga je gewoon kijken. Toentertijd was 
er die kookprogramma’ uit al die provincies en gemeentes overal. Ik heb helemaal niks met koken toen en nog steeds 
eigenlijk niet echt. Tenminste ik kook voor mezelf. En dan ga je gewoon al die dingen kijken. Je gaat kijken naar goeie 
tijden. Nou als ik ergens een hekel aan heb. Je gaat alle dingen kijken om je tijd te verdrijven. 

254 Researcher  Had je daar één persoon per cel? 

255 Respondent  Ja ik zat daar op een een-op-een cel. 

256 Researcher  En ook in de koepel? 

257 Respondent 
 Ja je hebt ook cellen met meerderen maar ze hadden mij toen al gezegd jij gaat niet in een meerdere. Dus dat was 
wel een voordeel. 

258 Researcher  Dat is een selectie van tevoren? 

259 Respondent 
 Ja ze kijken naar jezelf en als ze het vermoeden hebben dat het niet goed gaat met een ander erbij. Bij mij hadden ze 
zoiets nee dat gaat niet lukken. Ze gaan niet voor niets een onderzoek doen voor autisme uiteindelijk. Dat gaat niet 
lukken dus hebben ze mij op één cel gezet. 

260 Researcher 
Want in de koepel dan zie je iedereen maar in die andere vleugel zie je dan ook mensen op de gang en tegenover je 
enz.? 

261 Respondent  Ja met de recreatie ben je vrij en kan je doen wat je wil. 

262 Researcher  Waren er ook mensen waarmee je optrok of waarmee een groepje had? 



   
                                                                                                           
66 
 

263 Respondent 

Jawel natuurlijk wel. Alleen je kan niet zeggen dat het vrienden zijn. Je gaat met elkaar om maar je weet niet wat ze 
gedaan hebben. Aan de ene kant hoor je we af en toe wat. Maar of dat voor 100% klopt weet niemand niet. Je kan 
dus niemand vertrouwen. Daardoor heb ik mijn vertrouwen in de mens heel erg geschaad. Toen ik vrijkwam nog 
steeds heb ik weinig vertrouwen in mensen. Ik vertrouw gewoon niemand. Er gebeurden ook gewoon dingen in de 
gevangenis wat je niet wil en wat je ook niet. Als ze maar het vermoeden krijgen in bepaalde dingen en ze geven je 
gewoon een stempel ook al is het niet zo. Ze hebben bij mij ook gelijk gezegd ja …(naam) jij bent geen dief want ik 
liep er ook zo bij. Inbraken val je niet onder. Geweld doe je ook niet. Dus het eerste wat ze zeiden jij bent gewoon 
een pedofiel pats! En dan krijg je zo’n naam en dan wordt je gewoon van alle kanten bestookt. Je wordt van trappen 
proberen af te schoppen want pedofielen horen niet in het land die moeten we... Die horen vast te zitten voor altijd 
en niet loslopen en dat soort dingetjes. Dat is dus eigenlijk waar ik mee vergeleken werd. Terwijl het niet zo is dat 
mag je best weten. Dus ja dan komen er best dingen op je af waarvan je zegt ja twee drie vier of vijf keer geprobeerd 
om van de trap te schoppen door in je knieholtes te schoppen op de trap of wat dan ook. Dat gaat niet in je oude 
kleren zitten. 

264 Researcher  En waren er mensen die daar niet aan meededen waar je een beetje mee optrok dan? 

265 Respondent 
 Wat ik net vertelde ging op voor de andere afdeling. Ja opzich op mijn afdeling hadden we niet zoveel problemen 
met dat soort dingetjes. 

266 Researcher  Toen je niet meer in de koepel zat? In de koepel ging het wat minder? 

267 Respondent  Ja de koepel was inderdaad dat maar ook ja eigenlijk om de afdeling zelf was niet echt mot. 

268 Researcher  Dus daar kon je wel iets meer met de mensen opschieten? 

269 Respondent 

 Opzicht heb ik best wel goede contacten gehad met mensen. Ik heb ook altijd gewerkt daarzo in de gevangenis. In 
Haarlem was dat in de afdeling van dat eigenlijk de gewassen dingen. Alles wat gewassen moest worden en dan ja 
werd er eigenlijk gewisseld. Dus toen werd je eigenlijk je hele gewisseld. Dus je kreeg even om te wassen van alles 
handdoeken theedoeken en dat soort dingetjes deden we in een netje en haalden ze alles terug naar het netjes en 
hetzelfde moest er weer in. Dus dat wasserette werk dat soort dingetjes. Dat was wel leuk werk in Haarlem. 

270 Researcher Een paar van die mensen deden ook hetzelfde werk met jou mee? 

271 Respondent Ja ook 

272 Researcher En dan spreek met elkaar? 

273 Respondent 

Ja je moet wel een beetje mensen hebben die je toch en beetje vertrouwd en ik heb het voordeel gehad dat ik heel 
veel goed contact heb gehad met mensen die fraude of diefstal of mindere extreme dingen hebben gedaan. En daar 
heb ik vele contact mee gehad. Dus opzich kan ik niet zeggen dat ik een goede tijd gehad maar er is wel gezorgd dat ik 
me redelijk goed eruit heb kunnen trekken. 

274 Researcher Spreek je die mensen nog steeds? 

275 Respondent Nee expres niet gedaan want ze kunnen van alles vertellen en als ze vrij komen willen mensen allemaal dingen. Ik heb 
gezegd dit gebeurt niet meer. In de gevangenis prima zonder problemen. Leuk, gezellig maar toen ik wegging gedag. 
Geen telefoonnummers of adressen helemaal niks gewoon weg. 

276 Researcher Ze wisten wel hoe je heette? 

277 Respondent Ja natuurlijk, ja dat moet wel je naam staat op je celdeur. 

278 Researcher Ok nee dan kun je niet liegen. 

279 Respondent Voor-en achternaam dus dat weten ze. 

280 Researcher Ok, en hoe was het in Nieuwegein? Hetzelfde, beter of slechter? 

281 Respondent 
Ik denk een beetje opzich iets beter. En sowieso denk ik ook iets gezelliger. Ik had betere contacten met de bewaking. 

282 Researcher Geen toestanden zoals in de koepel? 

283 Respondent 
Toch wel ja nog steeds ook. Net zoals in Haarlem ja dan ben ik ook de pineut. Dat hebben ze ook geprobeerd. 

284 Researcher Maar wel beter contact met de bewakers? 
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285 Respondent 

Ja niet gericht op persoonlijk maar gewoon gezelligheid. Ik ben zelf gek van klaverjassen en daar ik had ook in 
Nieuwegein twee groepjes met klaverjassen en ja de bewakers moeten ook natuurlijk daar zijn met luchten. Je mag 
dus twee keer per dag luchten. Een uurtje naar buiten. En in weer of wind maakt niet uit je gaat gewoon een uur naar 
buiten en dan moet je doen wat je zelf wil. En als het regent kan je niet klaverjassen. En wat je dan doet ja, opzich. Als 
het goed weer was zaten we aan tafel en gingen we klaverjassen. En dan liep er een bewaarder langs en zei hey 
klaverjassen gezellig. Dan loop je daar en komt er een bewaker naar je toe: ‘heb je kaarten bij?' Nee zei ik. Zegt hij: 
‘weet je wat ik ga ze even halen.' Hij haalde er een collega bij en ze vroegen: ‘als jij er een andere 
collega/gedetineerde erbij haalt gaan we met z'n vieren klaverjassen'. Zo hebben we het gedaan en één van die 
bewaarders bleek achteraf ook Nederlands kampioen te zijn met klaverjassen. 

286 Researcher Kon je van hem winnen? 

287 Respondent 

Ja, het was opzich wel leuk. Ik speelde altijd zelf op z'n Rotterdams. Zij op z'n Amsterdams. Dus dat kon ik ook niet en 
heb ik geleerd. En ja op die manier leer je wel beter klaverjassen. En gewoon gezelligheid eromheen. Dus dat gewoon 
i.p.v. twee uur zat je gewoon te klaverjassen als je vrij bent. Dat is wel leuk. En dan krijg je toch een beetje een band 
met een bewaker, beveiliger. En dan komen ze naar je toe om een praatje te maken ook tijdens het luchten of wat 
dan ook. Het contact is gewoon leuk.  

288 Researcher Je hebt natuurlijk bewakers rondlopen en andere mensen die daar werken. Hoe waren die mensen in Haarlem en 
Nieuwegein. 

289 Respondent 

Met beveiligers heb ik eigenlijk nooit problemen gehad. In Haarlem ook niet maar daar was het contact wat meer 
afstandelijk eigenlijk, echt als bewaker. En in Nieuwegein waren ze gewoon wat makkelijker en wat meer persoonlijk, 
zeker naar mij toe. Verder ben ik ook geholpen door een psychologe in Nieuwegein. Waar ik heel veel goed contact 
mee heb gehad. En die heeft dus ook onderzocht in Nieuwegein nog verder naar mijn autisme en die heeft me ook 
geholpen met autisme.  

290 Researcher Die is jou gevolgd? 

291 Respondent 

Ja, nee die heeft het overgenomen van die uit Haarlem. Dus die kreeg de informatie vanuit Haarlem en eigenlijk van 
haar heb ik eigenlijk dus te horen gekregen en ontdekt van mezelf wat ik heb en hoe ik er mee om moet gaan en wat 
mijn voordelen en nadelen ervan zijn. Dus ja daar heb ik heel veel aan gehad die vrouw was dat. En ja verder heb ik 
heel veel gehad aan de dominee. Vanaf het moment dat ik in de gevangenis kwam ben ik weer dus naar de kerk 
teruggegaan en elke zondag heb je dan een kerkdienst van anderhalf uur en ging ik daar naartoe. En met 
verschillende afdelingen opzich ging dat wel goed. Terwijl je toch de angst hebt van ja hoe gaat dat. Er zitten dan zes 
man bewaking bij dus opzich dacht ik van nou dit moet kunnen. Achteraf gezien waren er geen problemen. Het is 
toch een risico die je loopt. Ik heb op gegeven moment met heel veel plezier er heen gegaan en ook heel goed. 

292 Researcher Spreek je die nu nog steeds? 

293 Respondent Nee dat is eigenlijk wel leuk diegene uit Haarlem die heeft toevallig een half jaar geleden naar Nieuwegein gekomen 
dus dat was wel leuk opzich. Maar toen was ik er al niet meer dus. 

294 Researcher Die zit nu op een andere groep dus ja. 

295 Respondent 
Daar heb ik heel veel privégesprekken mee gehad de dominee. En die heeft veel dingen voor mij gedaan en geregeld. 

296 Researcher Hoe was het eten in Haarlem en Nieuwegein? 

297 Respondent 
Het eten is ja hoe zeg je dat? Ja het is te eten ja je krijgt wel eten, je hebt eigenlijk geen keuze. Je moet eten wat je 
voorgeschoteld krijgt en dat is ja. Het is niet vies maar ook niet lekker. Het is je krijgt alles binnen wat je nodig hebt. 
Dat is het enigste wat je kan zeggen. Sowieso voor mij was het tekort. Het was te weinig. Je kreeg over de hele dag 
over een week. Nee even kijken. Over drie dagen kreeg je een half brood. Nou dat is veelte weinig voor mij. Dat was 
moeilijk. Je kreeg dan broodbeleg. Heel weinig. Dus eigenlijk voor mij was het wat betreft eten gewoon te weinig. 

298 Researcher Ben je afgevallen daar? 

299 Respondent 

Ja sowieso. De eerste maanden ben ik 10 kilo afgevallen. Puur van de stress. Maar het leuke was ik had een collega of 
medegedetineerde en die at geen brood. Daar kreeg ik het brood van dus geen halve maar een hele. Nou heel veel 
jongens aten geen vleeswaren of geen ja zoet. En dan kreeg ik dat allemaal weer. Op die manier kon ik redelijk 
rondkomen die week. 

300 Researcher Was dat handel of gaven ze het gewoon? 
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301 Respondent 
Nee de meeste gaven het gewoon. Bij het uitdelen is de duur eventjes open tot iedereen iets heeft en dan de deuren 
dicht. Je eet altijd alleen achter gesloten deur. Best ongezellig, niet leuk niet gezellig maar ja het is niet anders. Maar 
ja tijdens het uitdelen waren de deuren open en dan kwamen ze hey ...(naam) hier heb je nog wat of pindakaas en 
opzich is dat wel leuk of een brood dan: ‘hey ik heb een brood gekregen'. Dan kreeg ik het weer. 

302 Researcher (Harde geluiden in de omgeving) …één moment ik weet niet of je het op de opname kan horen. Je hebt dus gezegd 
dat je vertrouwen in de mensheid een beetje geschaad is. Zijn er nog andere lessen of inzichten waar je tot gekomen 
bent…Wat voor impact heeft de straf op je gemaakt? 

303 Respondent Ja mijn leven zal nooit meer worden zoals vroeger. Je hebt natuurlijk een strafblad en krijgt bijvoorbeeld geen brief 
voorgoed gedrag meer voor een werkgever dus als ze vragen om een brief voor goed gedrag kan je het wel vergeten. 
Ja je wordt toch met een ander oog gezien want je bent toch waarschijnlijk een crimineel want je hebt vastgezeten.  

304 Researcher Precies en weten veel mensen dat dan van je? 

305 Respondent 

Nee natuurlijk niet maar op werk als ze ernaar vragen. Hij krijgt geen brief voor goed gedrag dus hij heeft vastgezeten 
en dan proberen ze toch te achterhalen waarvoor je hebt gezeten en meestal zeg ik dat niet maar als het een 
leidinggevende is en ze blijft doorgaan dan moet ik toch zeggen van hoe of wat en dat vind ik best wel extreem. Het is 
niet dat ik trots ben dat ik dat heb gedaan of dat ik heb vastgezeten. Ik probeer het te vergeten maar van alle kanten 
wordt ernaar gevraagd en je moet het elke keer weer oprakelen elke keer moet je het weer vertellen. En dat is 
gewoon zo irritant en zo lastig en zo moeilijk. Want je wilt verder je moet vooruitkijken niet terugkijken. En je wordt 
sowieso door justitie door...ja door dat soort dingetjes wordt je toch elke keer weer erop gewezen en toch elke keer 
weer ja...toch weer verplicht om het dus door te geven en het te zeggen en het te doen. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil 
verder. Ik wil mijn leven gaan opbouwen. Ik heb uiteindelijk dit huis gekregen en ik heb werk waarop ik eventueel 
vanaf juni een contract krijg. Ik ben dus wel goed bezig maar van alle kanten wordt je tegengehouden om dus een 
nieuw leven op te bouwen. En dat vind ik heel erg. Er zijn mensen die het niet erg vinden. Opzicht ook wel leuk want 
zo heb ik een leuk, daar tijdens detentie waren er ook jongens, dat zijn zwervers...het was winter en het was koud en 
dus die jongens zaten vast en dan een diefstal gedaan om vast te komen dan werden ze brijgelaten en dan de 
volgende dag zaten ze er weer. Ze gaven aan ja we hebben geen eten, we hebben geen drinken, we hebben geen dak 
boven het hoofd en het is buiten koud...laten we lekker gaan zitten in de gevangenis. Dan hadden ze weer wat 
gestolen en nou dan zitten ze daarmee twee maanden, volgende dag zitten ze er weer. Er waren dus mensen die het 
helemaal niet erg vonden. Die lieten zich gewoon zelfs oppakken en dan denk je ja...dat is de andere kant. En die 
vonden het leuk, gezellig en ik kan me dat voorstellen. 

306 Researcher En waar je nu werkt heb je het daar ook verteld? 

307 Respondent Nee, die hebben ook niet gevraagd naar een brief van goed gedrag. 

308 Researcher Dus zij weten niks? 

309 Respondent Ze weten wel dat ik nog loop bij de reclassering. Maar ze weten verder niet waarom. 

310 Researcher Maar de straf weten ze dus wel. En wat zeiden ze toen? 

311 Respondent Niks 

312 Researcher Zijn er meer mensen daar met een verleden? 

313 Respondent 

Ja het is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aannemen van mensen met.er lopen mensen met autisme en 
feestelijke problemen. Mensen die eigenlijk geen kans hebben in normaal werkomgeving. Ook in dat mensen vanuit 
detentie, vanuit…ook een heleboel mensen voor stages en werkervaringsplekken dus de meeste ja. De meeste 
jongeren, de meeste mensen zijn jongeren van 18 tot 15 jaar. Ook mensen die van de lagere school komen die geen 
zin hebben om door te studeren komen bij ons en krijgen gratis sociale vaardigheden. Eén keer in de week gaan ze 
naar boven toe en krijgen ze sociale vaardigheden. 

314 Researcher En in deze flat zeg maar hier, heb je contact met je buren? 

315 Respondent Nee. Het is gewoon het probleem met het autisme dat ik heb is het contact leggen met andere mensen. En vooral de 
eerste stap te nemen naar contact.  

316 Researcher Daar heb je nu anders geen problemen mee? 
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317 Respondent 

Nee, maar jij hebt contact met mij opgenomen niet andersom. Dus dat is dus het voordeel van mij. Als de mensen 
naar mij toekomen is het zonder problemen omdat dan heb ik meer vertrouwen in de mens dan als ik naar iemand 
anders toe moet. Dan heb ik het idee 'kan ik hem vertrouwen?' Wie is die en hoe gaat het? Dan heb je zoveel vragen 
dat je niet die stap durft te nemen om naar iemand toe te lopen en kennis te maken, En als jij naar mij toekomt en je 
stelt je voor dan heb ik het idee hij komt naar mij en wilt contact hebben dus dan heb ik het idee dat het vertrouwen 
er is.  

318 Researcher En hoe ziet je programma er door de week uit? Hoe vaak is je Bijbelstudie? 

319 Respondent Om de week. 

320 Researcher Om de week, en de eetgroep is ook om de week? 

321 Respondent Ja 

322 Researcher Dus elke week is het één keer eetgroep en één keer studiegroep? 

323 Respondent Ja meestal wel. Afhankelijk van. Halverwege het jaar heb je kans dat het verspringt naar dezelfde week dus twee keer 
in de week. 

324 Researcher Dus dan is het twee keer in de week en de andere week niks? 

325 Respondent Ja 

326 Researcher En de mensen bij de Bijbelstudie weten die van je verleden? 

327 Respondent De ene groep weet alles van me. En de andere groep eigenlijk niks 

328 Researcher Je hebt geen behoefte om het daar te vertellen? 

329 Respondent 
Nee de groep met de kinderbijbel vind ik nee. Daar heb ik ook minder contact mee met de mensen persoonlijk. En 
met die andere groep dat is de groep van mij. Die hebben hier ook geholpen met het schilderen en inrichten hier. Die 
hebben zelfs geld gespaard voor me. Ik ben alles kwijtgeraakt door te scheiding. Mijn ex heeft alles meegenomen, kijk 
ik zat toch vast dus ja dat maakt toch niet uit. 

330 Researcher De scheiding was ook het gevolg van het feit dat je vastzat? 

331 Respondent Ja uiteindelijk wel. 

332 Researcher Spreken jullie elkaar nog? 

333 Respondent Ik mag niet eens contact opnemen met mijn ex. Dat wilt ze gewoon niet meer en ze is verhuisd met een geheim adres 
en geheim telefoonnummer. Ik weet wel in welke plaats maar verder niet. 

334 Researcher 
Ok, even iets anders, zodra je uit de gevangenis kwam heb je toen nog een bepaald traject doorlopen? Bijvoorbeeld 
bij een initiatief zoals de reclassering, kerken met stip of exodus? Hoe ben je opgevangen hoe ging dat? Dus je werd 
vrijgelaten en toen? 

335 Respondent 

Gewoon dat was het eigenlijk. Je wordt vrijgelaten en zoek het maar uit. Tenminste bij mij wel. Normaal is dat niet 
zomaar bij mij is dat dus wel zo geweest en uiteindelijk is er dus via de dominee heb ik iemand leren kennen in 
(plaatsnaam) die ook een bezoeker van de kerk was van buitenaf. En die heb ik leren kennen en die heeft dus, via de 
dominee is het zo gekomen dat hij nu mijn vertrouwenspersoon is, nog steeds en die heeft mij opgevangen eigenlijk 
en die heeft mij dus in de gaten gehouden en ook geholpen met heel veel dingen en nog steeds eigenlijk. En die heeft 
mij ook meegenomen naar de kerk waar ik nu kom.  

336 Researcher Maar je hebt ook eerst nog bij je ouders gewoond? 

337 Respondent Ik heb drie jaar lang bij mijn ouders gewoond. 

338 Researcher Meteen toen je vrijkwam? Drie jaar bij je ouders en twee jaar hier? 

339 Respondent Ik zit nu sinds februari vorig jaar hier. 

340 Researcher Zit er nog een jaar tussen dan? Was je niet vijf jaar vrij? 

341 Respondent Nee 

342 Researcher Drie jaar? 

343 Respondent Ik heb anderhalf jaar vast gezeten en ik ben drie en een half jaar vrij. 

344 Researcher 
Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. Bijvoorbeeld iets waarvan je denkt: ‘dat moet je eigenlijk nog weten'. 
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345 Respondent 

Eigenlijk is het zo dat, het is mij heel slecht gevallen hoe dus de zorg is in de gevangenis. En vooral dus het moment 
dat je dus vrijkomt en dat je dus eigenlijk in een diep dal valt. Nu is het zo bij mij geweest. Normaal gesproken heb je 
kans inderdaad voor een exodus huis of wat anders of hulp of weet ik veel wat en ze hebben mij dus alles te laat 
aangeleverd en zelfs is het ook zo vreemd dat in principe mag je dus drie kwart mag je dus met verlof gaan. Ja 
voorwaardelijk vrij en dat hebben ze bij mij niet eens aangeboden. Ik heb dus echt mijn anderhalf jaar uitgezeten: 
‘dat klopt toch niet vond ik'. En daardoor is dus ook het exodus huis te laat aangeleverd en ik kon dus uiteindelijk wel 
naar huis naar exodus gaan maar dan zie je minimaal anderhalf jaar zit je daar nee twee jaar geloof ik. Nou ja als je 
dan nog een half jaar in de gevangenis moet zitten en je mag naar huis toe en je zit daar ook nog half opgesloten. Dat 
heeft geen zin. Dan ben ik vrij en zit in nog een keer opgesloten in een exodus huis. Dus toen heb ik gezegd dat doe ik 
niet. Ik ga niet daar naartoe om een extra half jaar vast te zitten terwijl ik gewoon vrij ben oom te doen wat ik wil. Dat 
is het nadeel geweest van dat moment. En dat ja...echt hulp van buitenaf is er ook niet geweest vanaf het moment 
dat ik vrijkwam. Ik ben alles zelf moeten gaan doen samen met die vertrouwenspersoon van mij en de kerk. Zonder 
de kerk had ik hier (thuis) niet gezeten. Waar zou ik nu dan zitten?   

346 Researcher Er moet dus meer hulp komen. 

347 Respondent Ja, gewoon beter en ook in de gevangenis zelf al. 

348 Researcher En hoe zou dat geregeld moeten worden. Niet via de kerk maar de staat neem ik aan? 

349 Respondent 

Via de kerk, jawel natuurlijk ook. Dat is ook geen probleem prima. Over de kerk heb ik geen klachten. Alleen de 
manier waarop hun dus omgaan met jou ook ingaande zelf als je…bijvoorbeeld als je naar de dokter moet je een 
briefje invullen en kan het zijn dat je pas een week later kan komen. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik heb gehad 
dat mijn bril, ik merkte dat mijn ogen slechter werden. Ik had gevraagd of ik een oogtest mocht krijgen. Ik heb twee 
maanden moeten wachten op een ogentest. Ik heb een stukje van mijn voortand afgebroken. Heb ik gevraagd voor 
een tandarts die er intern is. Ingevuld en twee weken later word ik opgeroepen. Terwijl ik heb aangegeven dat het 
scherp was en ik mijn tong steeds openhaalde. Ze zeggen je bent niet de enigste dus wacht maar af tot het je tijd is. Ik 
kan begrijpen dat aan de andere kant het is zo onpersoonlijk en ze hebben gewoon geen interesse in je. Ze zeggen ja 
je zit er niet voor niks, Je moet gewoon accepteren wat er gebeurt en ja. Dat weten de mensen, begrijpen de mensen 
ook niet. 

350 Researcher De normale burger? 

351 Respondent Ja de normale burger. Die zeggen allemaal: ‘leuk joh, je hebt eten, drinken onderdak, wat wil je nog meer? Doe niet 
zo moeilijk'. Nou maak het maar eens een keer mee. Anderhalf jaar is heel lang.  

352 Researcher Mensen vinden het je eigen schuld? 

353 Respondent 
Ja ze praten het is je eigen schuld. Had je maar normaal moeten doen. Maar er zijn ook dingen waar je niks aan kan 
doen en waar je toch voor moet zitten. Waar je niet eens het idee hebt dat je wat gedaan hebt. Wat bij mij ook 
gebeurt is waarschijnlijk door mijn autisme. Er is wat gebeurt waarmee ik achteraf niet eens heb beseft dat het niet 
mocht. En daar zit ik dan anderhalf jaar voor vast. Ja, hallo leuk. 

354 Researcher En dat heeft dus niet in het proces meegespeeld want dat (autisme) wisten ze toen nog niet? Heb je daar nog werk 
van gemaakt? 

355 Respondent Nee want uitspraak is uitspraak. En de kans bestaan dat als je weer in beroep gaat dat je in plaats van lager hoger 
krijgt. 

356 Researcher Het proces, hoe ging dat? 

357 Respondent 

Ja ook moeilijk. Ik heb sowieso de verkeerde advocaat gehad sowieso. Aan het einde van het proces heeft hij gewoon 
gezegd: ‘Hij heeft alles gedaan wat jullie gezegd hebben'. Hallo daar ben je advocaat voor. Daardoor heb ik dus de 
maximale straf gekregen die werd geëist. Ja hallo, dat is toen het nadeel geweest. Van alle kanten wordt je tijdens 
een rechtszaak bestookt. En ook door de bezoekers zelf die achter je zitten gaan zich er ineens mee bemoeien wat 
helemaal nergens op slaakt. Waaronder ook mijn ex ja. Die zei zelfs na de uitspraak: ‘hij hoort niet in de gevangenis te 
zitten, hij hoort TBS te krijgen, hij hoort niet vrij te lopen'. Ja hallo. Dat kan toch niet in een rechtbank dat doe je toch 
niet waar de rechter bij is. Doe dat dan desnoods buiten of via een brief naar mij toe maar...een rechter ja, dat heeft 
me zo boos gemaakt op dat moment. En ja ik kan niks doen want ja je hebt van alles om je heen staan en dat vreet je 
op en blijft. 

358 Researcher Ok, bedankt even afsluiten…dit was interview 1 23 mei en het is nu kwart over 11 
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Interview #2 

Date 24-5-2016 

Time 10:00 

Location Province of Noord-Brabant 

Duration 01:12:21 

Pages 71 - 84  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher 
*The respondent immediately started a monologue containing possible information of interest. The formal 
introduction will follow below. 

2 Respondent 
…bedrijven of gemeentes die dan niet van gecharmeerd zijn en die daarom ook niet meedoen. Die letterlijk zeggen 
die mogen wel aan tafel zitten maar jij niet. 

3 Researcher Vertel daar maar wat meer over daar ben ik nieuwsgierig naar. Hoe ervaar je dat? 

4 Respondent 

Hoe ervaar ik dat? In de eerste instantie ben ik daar boos om. Je komt met een goed idee en je komt met dingen die 
een meerwaarde hebben voor de maatschappij voor iedereen. En die ideeën zijn eigenlijk ontsproten op de 
tekortkomingen die ik in mijn jeugd heb gehad. Dat is waarom ik me voor jeugd inzet En dan kom je bij gemeenten 
aan en die zeggen dan ja: ‘leuk idee maar jij mag niet aan tafel komen Dave'. Maar het is mijn idee. Ja maar nog jij 
mag niet aan tafel komen dus we gaan niet met jou het gesprek aan wel met je partners of anderen maar niet met 
jou. Dan bloeden ideeën dood. 

5 Researcher Dat wordt zo direct naar jou uitgesproken? 

6 Respondent 

Ja nou niet zo zeer naar mij maar dat wordt wel naar mijn collega's uitgesproken. Ja van het verbinden en co-creatie 
creëren en dan moet ik dat van mijn partners terugvoeren dat hun wel op afspraken komen en ik aangeef van ho 
afspraak as dat we dat samen zouden doen. Dus eigenlijk ga jij achter mijn rug contact opnemen met de gemeente en 
als we daar 50/50 inzitten dan bezodemieter je mij eigenlijk gewoon. En dat gemeentes zo werken prima maar dat jij 
en ik zo werken dat is niet prima. Toen zei die persoon: 'Ja Dave dat komt omdat ze niet met jou aan tafel willen 
zitten want je bent een ex-crimineel. Leuk dat er ervaringsdeskundigen zijn in de wereld maar je bent gewoon ex-
criminelen en hun willen niet met jou aan tafel zitten. Dus toen ik uit dat dorp waar ik dat project startte wat toch wel 
een succes was wat er eigenlijk voor zorgde dat we binnen no-time 10 jongens onder ons hadden die zwaar crimineel 
gedrag vertoonden van drugs dealen tot diefstal tot alles. En binnen een paar weken tijd waren die aan het werk 
gegaan en voornamelijk omdat we veel gesprekken hadden met die jongens had en uitlegde waar het mis ging wat ik 
tekortkwam en wat hun tekortkomen en wat voor problemen in de toekomst op hun stonden te wachtten. Ik ben 
toen gestopt met die stichting en binnen no-time liep het ook gruwelijk fout in dat dorp. En nu kan ik eigenlijk alleen 
maar terugkijken van goh dat dit is wat de gemeente creëert dat ik dus niet volledig mag mee participeren of mee 
mag draaien in de maatschappij.  

7 Researcher Hoe lang is dat geleden? 

8 Respondent 2014 

9 Researcher Bij gemeentes ervaar je dat dus heb je dat ook bij ander mensen in je omgeving? 

10 Respondent 

Bij de gemeente waar ik nu zit, de gemeente Eindhoven heb ik dat helemaal niet, dat gevoel. Daar word ik normaal 
aangesproken en word ik geaccepteerd om wie ik ben. En als je een plan maakt graag. En uiteindelijk zien ze ook de 
meerwaarde van als jij uit een bepaald verleden komt en je weet je zo ver op te boksen dan heb je ook iets en kun je 
iets brengen en heb je meerwaarde en breng je meerwaarde en dan wordt niet gelijk lomp de deur gesloten. Maar 
tegelijkertijd zie je ook het punt waar veel jongens tegen aan lopen. Wat eigenlijk de tendens is in Nederland. Want je 
ziet heel mooi reclames op tv: ‘discriminatie streep erdoor'. Sorry hoor ik heb nog nooit zo'n bullshit reclame gezien. 
Want als er iemand gediscrimineerd wordt in Nederland dan zijn het criminelen. Je krijgt geen VOG. Eigenlijk krijg je 
levenslang. Wat voor straf je ook hebt gedaan of gezeten. Eigenlijk krijg je levenslang of je krijgt alleen van die 
mediocre baantjes waar niemand gelukkig van wordt. 

11 Researcher Wat is je reactie daarop? 

12 Respondent 

Ik vind dat in de maatschappij en de overheid daar zwaar de plank op misslaat. Echt dat zorgt eigenlijk alleen maar 
voor meer radicalisering meer criminalisering dat zorgt eigenlijk alleen maar voor meer weerstand ten opzichte van 
de overheid tenopzichte van de gemeente en het politieapparaat. Het enige waar de overheid mee bezig is is alleen 
maar meer weerstand creëren. 

13 Researcher Wat heeft het voor jou zelf gedaan? 
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14 Respondent 

Bij mij heeft dat ook heel veel weerstand gecreëerd. Jarenlang ben ik bezig geweest om echt terug te vechten om een 
statement te maken of om mijn stem te laten gelden of om te laten zien dat ook ik mens ben in ik graag voor vol 
word aangezien wilt worden en dat ik ook gewoon wil meedraaien in de maatschappij en dat ik niet zomaar uitschot 
ben en dat ik niet zo behandeld wil worden. Ik heb daar jaren tegen gevochten tot ik van een heel wijs man een tip 
kreeg en die zei: ‘goh Dave in plaats van je energie te focussen op een systeem dat al bestaat en jou niet accepteert 
kun je beter je energie focussen op iets nieuws. Als je het niet eens bent met een systeem, creëer dan een nieuw 
systeem.' 

15 Researcher En dat is Aware4youth? 

16 Respondent Dat is Aware4Youth 

17 Researcher 

Ok, goed je merkt dat de structuur per interview veranderd. Laten we even beginnen met de tijdlijn, het is een life 
course interview in feite dus ik wil zoveel mogelijk weten als maar kan. Tenminste wat ik allemaal wil horen, ik weet 
niet wat je me wilt vertellen. Gewoon even die tijdlijn zodat ik dat in mijn hoofd heb voor de vervolg vragen. Hoe oud 
ben je nu? 

18 Respondent Ik ben nu 37. Ik ben geboren in Deurne dat is een klein dorpje. 

19 Researcher Ja mijn sprinter kwam er net langs, ok. 

20 Respondent Ik ben opgetogen in (plaatsnaam). 

21 Researcher (Plaatsnaam), hoe oud was je toen je daar ging wonen? 

22 Respondent 
Een jaar, ik ben na de geboorte in het ziekenhuis geboren en meteen naar (plaatsnaam) toegegaan. Dat is inderdaad 
ook een dorp waar de gemeente niks met mij wilde doen. Dus dat mag je wel in je scriptie zetten. Vind ik wel een 
goeie. 

23 Researcher Misschien zet ik het wel in het voorwoord, dat is bespreekbaar. Vertel eens wat over je gezin, 

24 Respondent 

Ik ben geboren in (plaatsnaam) een klein dorpje. Ik kom uit een gewoon normaal gezin kom ik. Moet ik er wel 
bijzeggen dat dat voor mij normaal was.  We woonden in een arbeiderswijk. Tegenwoordig heet dat een 
achterstandswijk, vroeger heette dat een arbeiderswijk. Mijn vader en moeder waren twee hardwerkende mensen. 
We hadden het niet makkelijk in onze jeugd. Er was veel armoede bij onze ouders. Mijn moeders familie kwam uit de 
grote stad. Er was veel handel. Kleding videorecorders noem maar op. Op een jonge leeftijd werd het er met de 
paplepel ingegoten dat je op allerlei manieren kan handelen. Mijn vader is een erg dominante man. Op dagelijkse 
basis werden wij psychologisch mishandeld. Voortschrijdend inzicht vroeger zagen we dat niet zo, toen was dat 
allemaal normaal. Mijn vader was erg dominant. Mijn moeder was doodongelukkig. Op mijn twaalfde raakte ik al aan 
de drugs. Toen begon ik met een jointje. De reden waarom ik drugs gebruikte was dat ik niet gelukkig was met de 
thuissituatie. Niet gelukkig waar ik woonde. Waardoor ik eigenlijk gewoon een vlucht zocht. En dat vond ik bij 
lotgenoten in het park waar andere jongeren hingen die ook thuis niet gelukkig waren. Waardoor je snel samen een 
groepsverband krijgt waarin je gaat gebruiken en waar je alle jongens erbij zet. Dat ging snel van blowen naar 
hardcore drugsgebruik, Amfetamine, speed. Vaak zeggen ouders h et begint met blowen en dat gaat het maar 
harddrugs. En dat is een fabeltje want uiteindelijk stap je over van wiet naar harddrugs naar erger over waar jou wie 
geboren is. Dus ik ben het er niet altijd mee eens dat als mijn basis gezond was geweest met vertrouwen en met 
liefde en dan had mijn leven er heel anders uitgezien dat kan ik je wel zeggen. Dus op mijn 16e zat ik in de 
criminaliteit. Ik handelde al en vuurwerk en ik zat in de XTC-pilletjes verhandelen want ik had oudere vrienden die mij 
er mee in contact brachten. Ik ging op jonge leeftijd van school af. Ik was 16 toen ik van school afging. Werkte ik als 
stratenmaker. Ja toen zat ik al een beetje in de handel een beetje pilletjes dealen, beetje speed dealen. Gewoon was 
het toch extra geld en kon ik lekker in het weekend op stap gaan en kon ik mijn gewerkte centen kon ik dan bewaren, 
sparen. Want ik had natuurlijk alleen armoede van thuis uit gekend en dat was iets wat ik later niet wilde. Ik was denk 
ik 17/18 jaar oud en ik had al 20.000 euro op mijn rekening staan. Ik was al rijker dan mijn ouders dus dat deed ik wel 
erg goed. Mijn vader en moeder snapte daar niks van hoe ik aan dat geld kwam. Die kwamen er toen langzaam achter 
dat ik dingen deed die niet klopten. Dat zorgde voor spanningen in de gezinssituatie en mijn ouders gingen uit elkaar 
gingen ze scheiden. Mijn moeder was erg ongelukkig. Scheiden was voor ons een erg traumatische ervaring want van 
de een op de andere dag was onze moeder verdwenen. Mijn vader haar buiten gezet. Mijn vader die had toen ook 
zichzelf heel erg zielig doen overkomen dat mijn moeder gegaan was en pas later bleek dat dat een leugen was. Dat 
mijn vader haar buiten had gezet na een avond stappen. Ze dronken graag veel naar de kroeg en uiteindelijk kwam ik 
op mijn 18e voor een zwaar geweldsdelict kwam ik in de gevangenis. Dat zware geweldsdelict was poging tot moord 
op vier mensen. Dat is naderhand bijgedraaid naar zware mishandeling. Dat was de eerste keer dat ik met justitie 
echt in aanraking kwam wat echt heftig was. Ik was 18 jaar oud ik ging naar Vught. Een van de bekendste 
gevangenissen in Nederland. Achteraf gezien was dat natuurlijk niet echt prettig. Ook dat was een redelijk 
traumatische ervaring. Het was een Café ruzie. Het was eigenlijk wel heel erg heftig wat er gebeurd was. Dat ga ik 
niet bagatelliseren. Maar ik vond het wel heftig dat ik op mijn 18e naar een van de zwaarste gevangenissen van 
Nederland vertrok. Ik zat op mijn 18e meteen tussen moordenaars en serieuze grote jongens. Ja in het begin 
beangstigde mij dat heel erg maar ik werd toch heel snel opgenomen. Dan praat ik over heel lang geleden. 96 of 97 
was dat. En maar ik had toch wel aanzien binnen. Dus uiteindelijk werd mijn ego gevoed toen ik binnen zat. Dat was 
eigenlijk niet prettig. Ik was een heel bange jongen die getraumatiseerd was. Mijn ego werd al gevoed door mijn 
ouders. Terwijl dat een ongezonde situatie en enorm was gericht op materialisme ego en status dat was wel erg 
belangrijk. Waardoor ik dus toen ik in Vught rondliep en status kreeg door het delict waar ik daarvoor zat wat 
natuurlijk erg schrikbarend was zelfs voor die grote jongens: ‘goh dan ben je er jong bij jongen'. Niemand stond daar 
bij stil dat dat een opstapeling was van trauma's en frustraties en psychische problematiek die natuurlijk ervoor 
zorgden en drugs natuurlijk die ik ook al gebruikte vanaf mijn 14 ervoor zorgde dat de bom barste op mijn 18e. En ik 
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daar dus vier onschuldige slachtoffers heb gecreëerd. Ik was niet de enige die bij dat gevecht betrokken was. Ik heb 
uiteindelijk wel mijn mond gehouden en alles op mijzelf betrokken. En toen ik buiten kwam was er een groot gedekte 
van het dorp wat me niet meer aankeek. Ik verloor mijn baan. Veel mensen die ook geen contact met me wilden. Dat 
had toch wel een heftige impact gehad op het dorp waar ik woonde. Maar er waren ook een groep jongeheren, 
ouderen die natuurlijk zagen die in het criminele circuit zaten: ‘goh die (...naam) daar hebben we iets aan'. Want hij 
houdt en zijn mond dicht en is voor de duvel niet bange. En ze wisten waar ik vandaan kwam dus die hadden zoiets 
van goh mijn criminele activiteiten carrière startte toch wel op dat moment toen ik buiten kwam. Ik raakte natuurlijk 
ik had wel een vriendinnetje. Ik kon niet meer thuis blijven wonen dat ging niet meer. Het was de ellende ging thuis 
alleen maar nog maar verder. Ik ben toen naar Eindhoven verhuist. Toch gestopt met drugs een aantal jaren en toch 
gestopt met bepaalde mensen te gaan zien. Maar toch trok mij dat bestaan nog wel want ik verdiende weinig geld. Ik 
ging in de varkensslachterij hogedrukreiniging doen. Ik werkte in de nacht, sliep overdag. Om toch maar te vluchtte 
van de normale maatschappij omdat ik wist dat toch elk moment aan mij trok. Bepaalde mens trokken aan mij van 
goh kom toch terug. Ik heb dat een paar jaar volgehouden. Appartementje gekocht in Eindhoven samen met mijn 
vriendin. Ik wilde vanuit mijn appartement wou een huis kopen en toen verdiende ik te weinig geld. Ik kon geen 
hypotheek krijgen. Ik ben toen gestopt met hogedruk reinigen. Omdat ik gewoon te weinig geld verdiende. Ik ben 
toen op het dak te werken als dakdekker. Dat verdiende goed maar ik kwam ook eigenlijk direct weer terug met oude 
vrienden van mij die ook allemaal in die wereld zaten want ja het is toch niet oneerbiedig bedoeld mar het is toch wel 
vaak de laaggeschoolde banden die ook elke keer vaak voor uitdagingen zorgen omdat je je ja je komt met veel 
mensen in contact je verdiend weinig je wilt meer verdienen dus uiteindelijk zie je wel een tendens dat de 
laaggeschoolden altijd weinig verdienen en die ook altijd hun weg vinden om meer geld te kunnen verdienen. Dat 
gebeurt wel vaak met zwart werken of handelen want uiteindelijk maakt het niet uit waar je in handelt want 
uiteindelijk is onze visie er moet gewoon geld komen, we moeten eten ik wil mijn kinderen op vakantie toen, ik wil 
mezelf op vakantie doen, ik wil mijn kinderen mooie kleren aandoen, de hele wereld heeft iPad: ‘waarom mijn 
kinderen niet?' Dus eigenlijk creëert de lage salarissen creëert gewoon criminaliteit. Zoals ik het dan zie. 

25 Researcher Ja en je bent nu nog steeds als dakdekker bezig? 

26 Respondent Ik was nog steeds aan het dakdekkers. 

27 Researcher Hoe oud was je toen ongeveer? 

28 Respondent Ik was toen een jaar of 20 toen. Ja ik was een jaar of 20. 

29 Researcher Op je 18e, hoe lang heb je toen ongeveer… 

30 Respondent 

Dat is leuk, de eis was 15 jaar plus TBS. Ik had een hele vriendelijke rechter. Ik mocht naar de politierechter toe. Je 
hebt namelijk verschillende rechtsdingen, je hebt de meervoudige, kamer je hebt de politierechter. Ik mocht naar de 
politierechter want die rechter had door dat het een domme fout was van iemand die gedronken had, 18 jaar oud 
was en waarschijnlijk gefrustreerd was hij zei: ‘als ik jou 15 jaar binnenzet wordt je letterlijk een beest door het 
systeem en dan krijg je tbs daarna, ja tegen de tijd als jij buitenkomt (...naam) ben jij gewoon een monster'. Dat 
moeten we niet doen zei die. Ik heb toen 24 uur werkstraf gekregen dat is het maximale wat je kan krijgen. Ik heb 
een hele hoge geldboete gekregen voor de schade die ik toen berokkend heb. Dat heb ik toen netjes gedaan. Ik ben 
netjes mijn excuses gaan aanbieden aan de slachtoffers. 

31 Researcher Die wilden toen allemaal wel contact? Wilden ze je spreken? 

32 Respondent 
Nou nee die wouden dat natuurlijk niet allemaal. Er waren erbij die ik brieven heb gestuurd toch om mijnexcuses te 
geven. Een kastelein was erbij betrokken die is toen opgehouden met zijn werk. Die heb ik toen niet kunnen spreken 
jammer genoeg. Ik heb wel iedereen mijn excuses kunnen aanbieden persoonlijk of onpersoonlijk. 

33 Researcher En je meende je excuses toen wel op dat moment? 

34 Respondent Pardon? 
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35 Researcher Je meende je excuses wel, het was oprecht? 

36 Respondent 

Ja op dat moment meende ik dat. was niet trots op wat ik gedaan had. Ik had toen niet het inzicht waardoor dat het 
kwam. Nu weet ik dus wel goh, ik had toen wel in mij was er iets van wat ik gedaan heb was gewoon niet goed punt. 
Daar kon ik lang en breed over lopen lullen, ik was daar zelf bij en het was mijn schuld.  Geen enkele ruzie geen 
enkele woorden keurt gewoon goed, nooit punt. En ik wist dat toen toch echt wel. Later is ook gebleken dat 
waarschijnlijk toen mijn eerste psychose was gekomen. Ik heb daar later op latere leeftijd veel psychiatrische hulp bij 
gehad om het zomaar te zeggen. Ik ben eigenlijk toen vrijgekomen dus heb uiteindelijk kort toen een half jaar binnen 
gezeten. Na een half jaar buiten gekomen en toen ben ik toch maar gewoon gaan werken zoals ik net zei. Ik was toen 
in Eindhoven en wilde een huis kopen maar kon niet genoeg salaris krijgen en als dakdekker begonnen. Heb ik en 
toen gleed ik al weer heel snel af terug naar de weg waar ik eigenlijk ja ik gleed terug waar ik eigenlijk niet naartoe 
moest gaan. 

37 Researcher Toen kwamen de foute jongens je opzoeken of? 

38 Respondent 

Nou ik kwam foute jongens in de omgeving tegen op werk en met op stap gaan hier en in de stad en je bent toch met 
dakdekkers onder elkaar: ‘nee nee ik ga niet mee blijf bij mijn vriendin thuis'. Dan was het van: ‘oh watje' en veel 
groepsdruk dan krijg je gewoon groepsdruk, Dus ik ging toch mee van: ‘goh jongen ken jij niet wat regelen?' Toen 
gleed ik toch weer langzaam af met gebruiken want ik gebruikte een hele tijd niet toen. Toch begon ik weer met 
gebruiken en met gebruiken heb je weer extra geld nodig. Nou dan toch maar met mijn handel maar toch maar de 
zaken die ik heel snel zag. Kwam ik heel snel in aanraking met de zwaardere jongens die van alles konden regelen. 
Om mijn eigen verslaving te voorzien. Zo simpel is het gewoon. In 2004 zeg ik dat goed 2004? Toen kwam ik in 2003 
kwam ik mijn ex-vrouw tegen. Mijn vriendin en mij dat liep niet ze was niet gelukkig. Ze kon ook helemaal niet 
gelukkig worden, zo'n typ als mij die altijd van hot naar her ging en altijd handelde en altijd foute jongens over de 
vloer kreeg. En natuurlijk drugs gebruikte. Daar kon zij niet mee omgaan. Ze was een heel normaal meisje in zoverre 
normaal, ze kwam uit een gezonde basis een goede basis gehad. Waardoor ik de relatie beëindigde voor haar omdat 
ik zag dat ik haar ongelukkig maakte. Ik kwam in die tijd ook een andere vrouw tegen, daar werd ik verliefd op. Dat 
was een enorme, dat was eigenlijk een van de meest foute keuzes in mijn leven die ik gemaakt heb op de dingen die 
ik in de criminaliteit had. Zij en ik waren heel erg destructief naar elkaar dus we werden echt heel erg verliefd, hals 
overkop ik ging met haar trouwen in 2004. Zij bleek een zwaar drugsprobleem te hebben waar ik niks van af wist. Ze 
werkte als prostituee waar ik ook niks van af wist. Toen ik daar ook achterkwab hoopte ik met liefde dat ik het kon 
veranderen. Nou ik was jong ik was 24. Je kan met liefde wel heel veel veranderen maar... 

39 Researcher Ik ben 24 
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40 Respondent 

Ja maar je kan met liefde heel veel veranderen maar ik geloofde dat wat zei al heel der leven mee liep zou ook meer 
psychische problemen. Allebei met psychische problemen dus wij waren echt Jekkyl & Hyde waren wij gewoon met 
zijn tweeën. Toen ik erachter kwam dat ze in de prostitutie zat heeft zij een tijdje geprobeerd om daaruit te blijven 
maar ze bleef maar teruggetrokken worden naar de prostitutie naar de drugs, ze maakte schulden. Ik moest meer en 
meer werken uiteindelijk werkte in 80 uur in de week om inzet schulden weg te werken. De schulden werden steeds 
groter en ik kon op een gegeven moment niet meer begrijpen waarom dat dat kan. Toen kwam ik erachter dat ze 
achter mijn rug veel drugs deed. Ik deed zoveel drugs op een gegeven moment samen. Dat ging eigenlijk nergens 
meer over. Wij waren elkaar letterlijk kapot aan het maken. In 2008 resulteerde dat tot enorme schulden waardoor ik 
enorm dik de criminaliteit in was gekomen. Echt enorm diep. Grote partijen drugs verhandelen, de taskforce Brabant 
had me natuurlijk al op de korrel. De vrienden waarin mee omging waren ook geen vrienden maar allemaal zware 
criminelen. Zij vond dat prima, ik vond het prima we stonden volledig af van wie wij nou eigenlijk daadwerkelijk in 
onze kern waren. In 2008 resulteerde dat in een enorm gevecht tussen haar en mij. Waardoor zij de politie belde en 
zij mij betichtte dat ik haar wilde vermoorden. Politiek kwam mij dus oppakken want in 97 had ik al zoiets op mijn 
naam staan dus die dachten dat het ook waarheid was. De politie wist dat het geen waarheid was want ze waren al 
vaker voor huiselijk geweld aan de deur gekomen daar was ik het slachtoffer in. Want ik had me voorgenomen in 
97:'ik ga nooit geen geweld meer toepassen' want dan ben ik de gebeten hond plus ik heb het niet nodig. Dat was 
toen wel een goede les voor mij geweest. Mijn allereerste gevangenisperiode. Uiteindelijk ben ik toch een half jaar in 
voorarrest gezeten voordat het onderzoek afgerond was. Toen bleek dus dat ik vrijspraak kreeg voor wat ik gedaan 
had. Het is ook zo dat ik dat niet gedaan had. Toen ik vrijkwam was al mijn geld verdwenen want ik had natuurlijk wel 
geld gespaard. Zwartgeld dat weliswaar maar ja uiteindelijk ik hoopte dat wij dat ik toch wel geld had om de schulden 
in te lossen. Uiteindelijk na een half jaar vrijkomen en toen bleek dat er nog meer schulden waren dan voordat ik 
binnen kwam te zitten. Mijn lieftallige ex-vrouw bleek dus met mijn beste vriend een relatie te hebben. En een half 
jaar tijd fijn in mijn huis woonde met mijn beste maat. Dat was best wel een moeilijke periode 20089. Ik heb toen ook 
eens scheiding aangevraagd dat ging natuurlijk enorm moeizaam en zij wilde natuurlijk het huis niet opgeven, en en 
zij lustte, zij vindt het wel prettig dat wij in die situatie zaten. Zij werkte als prostituee. Veel drugs gebruiken. Ik 
verdiende op allerlei mogelijke manieren geld. Er kwam heel veel geld daarbinnen. Maar ook heel veel geld ging op 
aan feesten, drugs kleding noem maar op. In, maar voor mij was dat toch wel de druppel. In 2008 in dat half jaar dat 
ik heb vastgezeten ben ik begonnen met schrijven. Heb ik een dagboek bijgehouden. En doordat ik ging schrijven 
werd mij eigenlijk duidelijk waar de fout lag. Ik vond eerst de fout altijd buiten mezelf. Mijn ouders, de maatschappij, 
bij justitie, bij iedereen maar doordat ik ging schrijven moest ik ook nalezen wat ik had opgeschreven. Ik hield een 
dagboek bij van goh: ‘wat heb ik gisteren geschreven?' En toen begon ik eigenlijk tot de realisatie te komen van:'goh 
(...naam)' De enige die jij eigenlijk kan aankijken ben jijzelf. Want ik zag een patroon in wat ik aan het schrijven was, 
zag ik letterlijk een patroon dus ik begon ook zoals nu ik het verhaal vertel nu een dagboek te schrijven van:'goh wat 
vreemd, 11 jaar na dato zit je in dezelfde maand in dezelfde periode voor hetzelfde feit in de gevangenis'.  Dat de 
geschiedenis zichzelf herhaald. En toen ben ik gaan schrijven en toen kwam ik eigenlijk tot inzicht had ik me 
voorgenomen dat als ik vrijkom dat wat er ook gebeurt: ‘dit gaat mij nooit meer gebeuren en ik ga mijn leven 
beteren'. Ik ben toen bij buitenkomst heb ik natuurlijk de schulden waren enorm. Er was al maanden de hypotheek 
niet betaald. Wat zij wel zou doen. Geen gas geen water geen elektriciteit niets was er betaald. Al mijn geld was weg. 
Ook de rekeningen waren helemaal leeggeplunderd. Er kwam natuurlijk heel veel geld nog steeds binnen ondanks 
dat ik in de gevangenis zat. Er waren nog mensen die nog moesten betaalden en later betaalden en vakantiegeld, 
want ik werkte toen nog als dakdekker. Maar ik was mijn baan natuurlijk wel kwijt, op staande voet ontslag. Dus ik 
kwam helemaal berooid buiten, niks meer. Enorme ruzie gehad, toch proberen om het allemaal te sussen. En toen 
kwam ik in 2011 een oude vriendin van mij tegen uit het dorp waar ik ben opgegroeid. Afgesproken gewoon om een 
keer te kletsen. En ik probeerde toen op alle mogelijke manieren mijn leven te beteren dus toen dacht ik:'weet je 
wat? Ik heb altijd die mensen om me heen gehad die ervoor zorgden dat ik in de problemen bleef komen. Laat ik nu 
voor eens en voor altijd gewoon eens nieuwe mensen op gaan zoeken'. Mensen die niet altijd problemen hebben en 
we kwamen elkaar toevallig op facebook tegen: ‘goh, dat is lang geleden en hoe gaat het nu met jou? En zullen we 
eens een keer een bakje koffiedrinken?' Ja prima ik kwam naar Amsterdam, geen probleem leuk dan kan ik een keer 
uit die situatie naar Amsterdam gewoon een dagje weg en... 

41 Researcher Je woonde toen nog steeds in je eigen huis? 25:14 

42 Respondent Ja ik woonde nog steeds in mijn eigen huis. Want ik kon natuurlijk geen kant op. 

43 Researcher Je vrouw was toen weg? 
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44 Respondent 

Nee mijn ex-vrouw zat daar nog steeds. Was natuurlijk altijd ruzie, maar bleef elke keer de situatie ontwijken. Ik denk 
ik ga het gevecht niet meer aan, zij bleef gebruiken. Ik gebruikte minder. Ik had er steeds minder zin in. Ik ging dus 
steeds minder gebruiken en zij bleef maar gebruiken en dat zorgde ook voor spanningen want ik gaf aan dat al die 
schulden alle problemen alles wat we hebben ook onze ruzies zijn gekomen door drugs, door mensen om ons heen, 
door problemen die wij zelf creëren. Zij was het daar niet mee eens. Zij legde het nog steeds buiten zichzelf. En dat 
was eigenlijk wel het inzicht dat ik had: ‘dit gaat em nooit meer worden onze relatie.' ? Dus ons huwelijk was gewoon 
stuk. Ik hoopte dat we ons huwelijk nog konden beter na wat er gebeurd was maar ja zij was het mijn beste maat, 
want dat was nog een tijd geheim, een aantal maanden nadat ik vrijkwam maar ik had al een vermoeden. Maar dat 
kwam pas na een aantal maanden naarbuiten. Inmiddels had ik in 2008 na een half jaar toen kwam er twee jaar 
toezicht. Ik had een keuze toentertijd 2008 dat als ik vrij zal komen dat ik wel verplicht zou meewerken aan een 
psychologisch onderzoek. Dat heb ik gedaan daar heb ik voor gekozen. Ik ben toen bij de grote beek in Eindhoven 
terecht gekomen. Daar heb ik ambulante begeleiding gehad elke kweek. Dus ik moest naar de reclassering, naar de 
psychiater en naar de psycholoog dus daar is toen uitgekomen dat het toch wel een hele hoop psychologische 
problemen waren vooral vanuit mijn verleden. Daar heb ik alles eerlijk verteld. Natuurlijk heel wat meer verteld dan 
hier in dit interview. Waar dus uiteindelijk is voortgekomen dat ik dus ook medicijnen kreeg en dat ze daar ook achter 
kwamen dat ik meerdere psychoses heb gehad ik die gesprekken die we hebben gehad. Ik heb toen medicatie en 
medicijnen gekregen. Da zorgde ervoor dat ik steeds meer afstand tussen mij en mijn ex-vrouw kreeg. Waardoor zij in 
haar rol bleef zitten van ellende. En waar ik langzaam maar zeker eruit aan het krabbelen was. Dus ik mijdde 
criminele vrienden, ik mijdde vrienden die em ruiten. Ik was volledig bezig met herstel en mijn ambulante 
begeleiding, gesprekken, medicatie en der was een tijd dat toch eigenlijk wel goed met mij ging. In zoverre zoals het 
goed met je kan gaan. Ik had heel veel problemen met de gemeentes constant dichte deuren. Ik had nergens recht 
op. Geen uitkering. Het UWV die zei letterlijk wij geven, want ik had recht op WW-uitkering, kreeg ik niet want ik was 
twee weken te laat. Dat staat niet in het rechtboek van hun of het reglementen boek of hoe ik dat moet uitleggen. 
Daar heb ik een rechtszaak tegen aangespannen, rechtszaak gewonnen, UWV was verplicht mij een uitkering te 
geven. UWV zij doodleuk:'wij bepalen wie er in Nederland een uitkering krijgt niet de rechtspraak'. Ik had daar geen 
geld voor om dat aan te vechten. Ik heb daar zo, dat resulteerde in van het kastje naar de muur gestuurd te worden. 
Ik moest mijn eigen huis verkopen om geholpen te worden door de gemeente. Of ik kon een lening afsluiten bij de 
gemeente maar dat zorgde ervoor dat ik in 2010 een burn out had. Doordat ik van het kastje naar de muur word 
gestuurd. Dat was een moeilijke periode want tegen 2009 kwam ik vrij en een heel jaar gevochten en in 2010 kreeg ik 
een burn out en toen kreeg ik in de zomer van 2010 kreeg ik met terugwerkende kracht terwijl ze hadden erkend dat 
ik echt had op ziektewet. Mijn vorige werkgever in 2008 had mij ziekgemeld de dag voordat ik opgepakt zou worden. 
Toen kreeg ik van het UWV met terugwerkende kracht. Was wel een gelukkig moment wat ik me kan herinneren. 
Toen kreeg ik in een keer 15.000 euro dus al die schulden achtergelopen kosten zoals hypotheek, gas water alles kon 
ik toen betalen. Toen hield ik nog een beetje geld over. Ik kon een laptopje halen en me eigen bezighouden wat 
eigenlijk de normale maatschappij voor normaal aanzie daar mocht ik weer een beetje van proeven. Dat stimuleerde 
mij om nog beter mijn best te doen. Alhoewel ik in 2011 of 2010 na die burn out veel gesprekken stopten. Het 
reclasseringstoezicht en de forensische psychiatrie stopte. Ik werd wel doorgezet naar de reguliere GGZ want ik was 
niet klaar. Dat heb ik gedaan. In 2011 kwam dus die vriendin van mij uit Asten tegen. Een oude vriendin. Toen ben ik 
naar Amsterdam gegaan. Toen heb ik daar alles uit de doeken gedaan. Vond heel veel moeite om mij eigen 
kwetsbaar op te stellen omdat ik natuurlijk heel vaak besodemieterd was door mijn ouders, mensen om me heen. Ik 
had een enorm dikke muur om mezelf heen gebouwd. In 2011 heb ik alles uit de doeken gedaan en toen zei zij van:' 
van goh (...naam) dat helemaal is niet wie jij bent. Ik ken jou heel anders. Waar is die zachte, lieve, rustige jongen 
gebleven die ik toen kende? Die vol met leven vol bruiste '. Toen heb ik gezegd van goh: ‘der is gewoon veel gebeurt 
in de maatschappij en mijn leven, ik heb eigenlijk mezelf hard gemaakt'. Van Goh: ‘zullen we eens vaker afspreken ja 
lijkt me leuk.' Ik heb een goed gesprek gehad, lekker uit wezen eten. En toen ook gezegd van goh: ‘heb je een keer zin 
om ergens naartoe te gaan?' Toen zei ik: ‘ik heb maar weinig geld, ik heb eindelijk mijn uitkering voor elkaar ik heb 
900 euro vaste lasten ik krijg maar 1000 euro ik heb geen internet, tv geen telefoon.' Ik kan maar heel beperkt mijn 
eigen bewegen. Ik heb een kaartje van de NS en ja dat is voor mij best moeilijk om op en neer naar Amsterdam te 
komen.: ‘maakt niet uit (...naam) ik heb een goede baan, ik help jou wel en als je wil kommen betaal ik je treinkaartje 
wel.' Ik voelde me eigen natuurlijk enorm bezwaard. Toen zei ze:'nee je hebt alles uitgelegd (...naam) dus voor mij 
een kleine moeite zou het heel leuk vinden als we gewoon wat vaker, voor jou is dat ook leuk want dan kom je uit je 
situatie.' Ik was het daar mee eens. Ik ben toen teruggegaan naar huis en ik had natuurlijk meteen ruzie met toen nog 
mijn vrouw van:' ben je uitgegaan waar ben je geweest?' Gewoon eerlijk uitgelegd ik ben gewoon weggeweest, ik heb 
dart gewoon nodig. Ik kan niet blijven ronddraaien in deze cirkel in deze neerwaartse spiraal waarin wij leven. En 
scheidingen en toch gescheiden maar toch bij elkaar: ‘ja en dat werkt zo niet en je doet maar wat'. Dat was allemaal 
bekend en op een gegeven moment kwam het einde van het jaar eraan en toen was het december en toen moet ik 
goed nadenken. Of dat nou met kerst was, nee de dag voor nieuw jaar. En we hadden af en toe wat telefonisch 
contact die vriendin en ik. Mijn ex-vrouw vond dat natuurlijk helemaal niet plezierig: ‘daar heb je zo'n k$%wijf die 
mijn vent komt wegkapen'. Want zij dat echt nog dat het goed zou komen ondanks dat ik al had gezegd dat de 
scheiding stond en ik had aangeven dat we zouden scheiden. Ondanks dat ze het wist en had gedaan met mijn beste 
maat. Ik ging daar geen energie meer instoppen. En toen belde zij op:'goh (...naam) wat ga jij vanavond doen?'    Ik 
zeg ja: ‘ik zit in zo'n rotsituatie met iemand waarmee ik eigenlijk niet moet zijn. Heb je zin om naar Amsterdam te 
komen? Ja maar ik denk niet dat ze dat gaat accepteren mijn ex-vrouw. Luister (...naam) niet naar luisteren het wijdt 
tijd dat je voor jezelf gaat kiezen. (...naam) kom hierheen dan heb je nieuwjaar bij mij. Toen zei ik van ja dan start je 
het nieuw jaar leuk en kun je dat laten voor wat het is. ' Toen zei ik dus later die avond tegen mij vrouw van: ‘doei ik 
vertrek jij kunt doen en laten wat je wilt hier ik ga weg.' 'Ik laat jou pas gaan als jij drugs voor mij regelt anders laat ik 
jou niet gaan' (ex-vrouw). Ik denk van: ‘als ik daar zo makkelijk vanaf kan komen ga ik het meteen regelen'. Ik belde 
meteen iemand op die ik kende, ik zei: ‘kom effe wat brengen, ik heb geen geld om het te betalen maar kom gewoon 
wat brengen'. Hij komt eraan en legt hier een grammetje neer: ‘een hele? ja een hele. Dus ik heb letterlijk haar af 
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kunnen kopen voor één grammetje coke. Toen ging mijn nieuwe leven beginnen. Ik ben daar naartoe gegaan met 
nieuw jaar en een superleuke avond gehad het was 2012. En 2012 volgende ochtend word ik wakker en ze zat achter 
de laptop en toen zei ze van: ‘nou ik heb een verassing, we gaan een week op vakantie lekker een weekje eruit dat 
heb je verdiend omdat je zo'n k&% leven hebt gehad.' Ik vind dat jij 2012 moet starten met een week vakantie. Ze 
betaalde alles we gingen naar de stad shirts en onderbroeken en de basic dingen halen en we gaan lekker op 
vakantie. Dolblij was ik dolgelukkig, huilen en toch ook een beetje wantrouwig, argwanig want wat wilde ze van me? 
Ik kon me eigen niet herinneren wie er ooit zo positief is geweest over mij. Dat was het inzicht van: ‘jezus jij kan je 
dus niet herinneren wie zo positief voor jou geweest is'. Toen gingen we naar de plek waar we ons de allereerst keer 
in ons leven ontmoet hadden en werden we natuurlijk kei verliefd. Ik zat in een slechte positie met schulden, 
schuldeisers dus een relatie zat er gewoon niet in voor mij. Ik ging toch bij haar wonen ze zei: ‘je komt gewoon bij mij 
wonen, ik haal je uit je situatie en we kijken gewoon waar het schip strand'. Zogezegd zo gedaan. Ik heb mijn spullen 
gepakt en ben na een paar weken thuisgekomen in Eindhoven. En toen kwam ik mijn ex-vrouw tegen. We gingen 
scheiden en ik ben haar geen verantwoording meer schuldig. Dus uiteindelijk ben ik een paar maanden tot rust 
gekomen. Ik moest nog wel de reguliere psychiatrie in Eindhoven afronden van Amsterdam naar Eindhoven om het 
gesprek aan te gaan. Ik ben opgehouden met mijn medicijnen want zij geloofde niet in het feit dat ik medicijnen 
moest slikken en wijdde al mijn problemen aan de neerwaartse spiraal waarin ik zat en alle kanten opschoot en 
waardoor ik volledig in onbalans was als mens. Opvoedingspatronen en ze zei: ‘ik geloof (...naam) als jij geen drank 
doet geen druks en gezond eet' wat allemaal niet mogelijk is als je geen geld hebt dan kun je niet gezond eten dan 
ben je eigenlijk al genoodzaakt om allemaal kant en klare producten te halen en ook doordat je laaggeschoold bent 
zei ze, zij was hoogopgeleid. Heb je weinig inzicht in wat gezondheid met je doet en ik kon daar wel iets mee. Ik wou 
dat wel aannemen. 

45 Researcher Dat was die vriendin in Amsterdam? 
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46 Respondent 

Ja en ze paste dus volledig mijn voeding aan en ze had natuurlijk ook het geld, een goede baan, zij kon allemaal 
gezonde producten kopen en ze leerde me koken. Zij werkte ik werkte niet. Ik moest van haar een baan vinden (. 
naam.) begin met vrijwilligerswerk. Ik hoefde niet meer te werken van haar. Toen dacht ik nou: ‘dat is makkelijk' en er 
werd toen al meteen iets materialistisch in mij getriggerd. En tegelijkertijd was dat niet de bedoeling. Zo'n relatie 
wilde ik niet. Toen ben ik gaan vrijwilligen in Amsterdam en kwam ik in aanraking met Marokkaanse straatjeugd en 
voelde ik de affiniteit met probleemjongeren die ik ging helpen. Ik werd huiswerkbegeleider. Ik kreeg een jongeren 
onder mij een Marokkaanse jongen van twaalf. Die kon niet naar de volgende school als zijn lezen niet beter zou 
worden. En in drie maanden tijd belde de school op naar Amsterdamcares, dat was de vrijwilligersorganisatie 
waarvoor ik werkte. En die vroeg toen wie zijn begeleider was? Want hij las op dat moment zo goed dat wij verbaasd 
zijn hoe hij in drie maanden tijd van zo'n slecht niveau naar zo'n goed niveau is gegaan. Toen zei ik van 'goh ik het heb 
woordje goed vervangen met wat wil je?'. Ik haalde moet weg met vrije wil. En dat was het enige wat ik gedaan had. 
Ik verplichte hem niks liet hem zelf doen. Dat gebruik ik en kan ik wel uitleggen maar als die instantie dat niet snapt 
geeft al aan dat jij niet in die modus van denken zit. Ik ging me eigen inschrijven, ver in de zomer van 2012, in 
Amsterdam en binnen twee dagen stond Jansen en Jansen aan de deur. Toen ging de relatie al binnen een paar 
weken heel erg slecht en ik moest me ook meteen weer uitschrijven. Ik had haar gewaarschuwd maar ze had dit niet 
verwacht. Ze had een beetje een roze bril ze was toch ook verliefd. Het zou zo'n vaart niet lopen maar het liep wel 
een vaart. In januari wilde ik dat toen afhouden maar ja. We kregen geen ruzie ofzo. We kwamen wel tot de conclusie 
dat het natuurlijk niet ging werken en dat zij geen problemen wilde hebben met haar hoge positie in het bedrijf waar 
ze werkte. De schuldenaars weten dat je fiscaal partner wordt en kan er beslag worden gelegd op je vriendin. Die 
schuldenaars gaan over lijken. In haar hoge positie binnen een bank wilde zij zich hier niet aan branden. Ze werkte op 
internationaal niveau dus dat zorgde gewoon voor wrijving. Toen zij ze goh 'we hebben een leuke fijne tijd gehad. Om 
de relatie te beëindigen kreeg ik toch een presentje. Waar zou jij op vakantie willen gaan? Waar zou je altijd naartoe 
willen gaan?' Samen met haar heb ik om alles af te sluiten een reis naar Bali gekregen voor vier weken. Ze hoopte wel 
dat ik zou zien dat alles wat ik je geef dat dat niet gaat om materialisme en ego maar om geven en delen. Daar was ik 
het mee eens. Zij heeft echt wel heel veel dingen voor mij gedaan. Vooral in mijn brein. In die tijd was ik bezig met 
voeding geen medicatie. Ik dronk niet meer ik deed geen drugs meer. Zij heeft letterlijk, zij is de allereerste geweest 
die letterlijk mijn leven helemaal heeft omgedraaid. In 2012 zat ik tegen de herfst terug naar Eindhoven. Ik was erg 
zenuwachtig wat moet ik nu doen. Eindhoven had toen niet het vrijwilligerswerk wat ze wel hadden. Dat is enorm 
gegroeid de laatste jaren. Ik moest terug naar Eindhoven daar kwam ik bekende vrienden weer tegen ik had geen 
geld wel wat gespaard gelukkig. Zij had geld, ik had minder schuld alle lopende zaken die nog liepen die kon ik niet 
oplossen doorlopend krediet. Maar ik had geen schulden meer voor het eerst sinds 1o jaar denk ik stond ik in de plus 
500 euro. 

47 Researcher Welk jaar ongeveer? 
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48 Respondent 

Herfst 2012. Ik had natuurlijk dat geld gekregen in 2010 van het UWV. Ik hield daar een paar 1000 euro van over. Het 
jaar daarop werd in aangeslagen door de belastingdienst doordat ik een uitkering had boven een bepaald bedrag 
werd dat gezien als inkomen dus als het UWV dat maandelijks had gegeven maar omdat ik een keer een groot bedrag 
had gekregen moest ik boete betalen aan de belasting waardoor ik dus meteen weer in de schuld stond. Heel fijn is 
dat in Nederland overtreffelijk geregeld. Dan krijg je iets om op te lossen boven een bepaald bedrag moest ik dat 
meteen weer terugbetalen naar de belasting. Dus echt jonge dat is echt Nederland. Dat is ook een beetje de tendens 
waar iedereen die in de criminaliteit zit dus wel constant mee te maken hebben. Dus ik kwam toen een nieuwe meid 
tegen, een nieuwe vriendin. En die was heel erg materialistisch. Heel erg voor ego en status en die haalde me 
eigenlijk in een paar maanden heel snel terug naar de criminaliteit waardoor ik heel snel afstand nam en dan maar 
vrijgezel. Toen ik geinlijn alles had opgegeven heb ik een tijdje samengewoond, ik had inmiddels mijn huis verhuurt 
iom extra geld te verdienen. Toen ik haar tegenkwam liep dat allemaal niet maar toch wel goede seks lekker 
oppervlakkig en ik vond het best goed eten ja. Ik kwam toch steeds meer mensen tegen. Ik begon weer met roken en 
af en toe een keer een snuifje en ik zag mezelf weer afglijden. Ik denk: ‘jezus (...naam) dat is niet de bedoeling'. En in 
die periode dat is 2010 tot 2013 tot de herfst heb ik een relatie gehad op-en af. Veel feestjes veel swingerparties 
noem het allemaal maar op. Waar veel drugs werd gebruikt en laagdrempelig beetje GHB. Niet elke week maar toch 
op een regelmatige basis één keer in de maand ik deed ook mee en langzaam gleed ik af. Toen zei ik:'dit gaat em niet 
worden' Zo hard gewerkt om eruit te komen en door deze relatie glijd ik terug waarvoor ik weggerend ben. Inmiddels 
was de scheiding erdoor met mijn ex-vrouw. Ze was inmiddels het huis uit. Ik had het verhuurd dus ik had wat extra 
geld. Ik had het iet meer nodig om dat te gaan doen. Toen ging de relatie heel snel stuk. We bleven wel wat friends 
with benefits gebeuren maar dat liep op niks uit. Toen kwam ik in 2013 mijn vrouw tegen waar ik nu mee verloofd 
ben waar ik nu een dochter mee heb. 

49 Researcher Gefeliciteerd! 

50 Respondent 

Dankjewel, en zij had twee kinderen eentje van zeven en eentje van tien. En we kwamen ik gesprek, ik heb alles 
eerlijk uit de doeken. Ik had geen zin in relatie ik ben eigenlijk wel klaar met jullie. Het is altijd van alles. Jij hebt ene 
scheiding achter de rug twee kinderen. Ik heb een heel verleden en ik heb geen kinderen doordat ik in een leven heb 
gezeten met heel veel ellende problemen ik heb daar geen zin in. Ik weet niet welke onderzoeken nog lopen en er 
nog zijn, in 2005 ben ik nog gepakt voor wet wapens en munitie doorsta ik geld te kort heb en een dealtje deed 
waardoor ik in 2012 voor moest komen en in 2013 in Heerhugowaard uit heb moeten zitten. Ik ben daar klaar mee. Ik 
heb geen zin meer in jullie. Maar zij zei: ‘goh (...naam) je houdt nu erg vast aan het verleden en gaat ervan uit dat er 
iets gaat gebeuren' Maar ik deed het voor haar kinderen en heb genezing dat het arrestatieteam binnenkomt. Ik 
kende haar al vanuit het dorp waar ik ben opgegroeid. Zij kende wie ik was voordat alles gebeurde en ja:'(...naam) dit 
wist i ook allemaal niet, al jouw vrienden zijn mijn vrienden en ik heb nooit geweten dat dit jouw leven was'. Toen we 
13 jaar oud waren kenden we elkaar en waren we twee zomers beste vriendjes en waren we al verliefd op elkaar.  Ik 
kwam uit een gezin met traumatische ervaringen dus op mijn 13e was ik al ongelukkig. Toen ik dat uitlegde zei ze al 
van: ‘je hebt nooit liefde gekend en geeft het daarom geen kans'. We zijn toen toch een relatie aangegaan, kei 
verliefd, harstikke leuk, allemaal goed. Ook met mij en haar kinderen ging het keigoed. Vanuit daar werd het alleen 
maar makkelijker om mijn eigen voor de goede kant te kiezen. 

51 Researcher En dit was ook in 2013? 

52 Respondent 

Ja in oktober 2013 kwamen we elkaar tegen. Zij was meteen kei verliefd op mij en ik was nog wat afhoudend van: 
‘zoveel ellende en ik heb daar geen zin in'. In 2013 ben ik haar tegengekomen en Nova (dochter) is van 10 februari 
2015.Zij zei op een gegeven moment, in het begin deed ik voorlichting geven op scholen en uitleggen aan de jeugd 
van goh: ‘wat doet het met je leven'. Ik ben namelijk 100% afgekeurd dus ik had niets te verliezen. In 2015 ben ik dus 
mijn bedrijf begonnen Aware4Youth by Dave en inmiddels in 2015/2016 is dat Aware4Youth geworden. 

53 Researcher En het bestaat nu twee jaar dus in 2014 opgericht? 

54 Respondent 
Nee begin 2016 heb ik Aware4Youth creates opportunities van gemaakt. Dus een maand op eigen naam gehad en 
toen een vof gemaakt. 

55 Researcher En voor die oprichting deed je vrijwilligerswerk hier in Eindhoven? 

56 Respondent Pardon? 

57 Researcher Voor oprichting van Aware4Youth, daarvoor deed je vrijwilligerswerk in Eindhoven. 

58 Respondent 
Ja, klusmaatje geweest, ouderen geholpen met boodschappen doen. Er was niks met jeugd in Eindhoven. Wel wie 
kent jong campagne dus wel veel gedaan. Als ik dat allemaal moet uitleggen dan kunnen we daar een dag mee vullen. 
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59 Researcher Heel even weer terug naar die tijdlijn. Dus je hebt drie keer in totaal vastgezeten? 

60 Respondent Ja drie keer in totaal. 

61 Researcher Kun je de jaartallen nog even opnoemen? 

62 Respondent 97 volgens mij. 

63 Researcher Dat was een half jaar? 

64 Respondent 
Ja, half jaar, in 2008 een half jaar en in 2013 twee maanden.  Ik kreeg drie maanden celstraf puur voor het feit beroep 
op zwijgrecht. Dus de rechten die je in Nederland hebt daar wordt je op gestraft.   

65 Researcher Ok nooit eerder gehoord! 

66 Respondent Ken je het beroep op zwijgrecht niet? 

67 Researcher Jawel maar ik wist niet dat je daarvoor gestraft kon worden. 

68 Respondent 

Natuurlijk wordt dat niet toegegeven. Hij zei doodleuk jij bent een geharde crimineel en je wilt niet meewerken aan 
het onderzoek. Hoezo niet meewerken? Ik leeg op bed te slapen en mijn ex-vrouw loopt met een 9milimeter op 
straat. Zij zegt dat het ding van mij is en jullie nemend at gewoon aan. Sorry hoor. Maar ik was toen bezig met een 
opleiding mbo-ervaringsdeskundigheid dus ik weet het niet hoor. Ik ben jaren bezig met vrijwilligerswerk. In 2008 heb 
ik vrijspraak gekregen onder een rechtszaak waarin zij zegt dat ik haar wilde vermoorden. Zeg hoeveel bewijs moeten 
jullie hebben dat zij bezig is om mij in een kwaad daglicht te stellen en jullie zeggen doodleuk: ‘waar rook is is vuur? 
En wij geloven jouw vrouw eerder dan jou (...naam) nou toppie'. Ik lag boven te slapen en ik weet niet wat er allemaal 
gebeurt op de openbare weg. Sorry. Kunnen jullie hoog of laag springen maar ik kan daar geen antwoord opgeven. 
Nou dat vonden hun reden genoeg om mij drie maanden op te sluiten. 

69 Researcher Dus één keer heb je in Vught gezeten? 

70 Respondent Twee keer in Vught. 

71 Researcher En de derde? 

72 Respondent De derde in Heerhugowaard. 

73 Researcher Ok dan beginnen we met Vught. Kan je je tijd daar kort beschrijven? 

74 Respondent 
K%$ dat is kort te beschrijven. Daar hebben ze een heel strak regime. Dat is dat weten we allemaal daar komen de 
zwaarste van Nederland naar Vught. Of voor de zwaarste vergrijpen. Dus dat is echt een staat in een staat. Zo mag je 
dat wel noemen. 

75 Researcher Had je daar een groep mensen waar je mee omging? 

76 Respondent 

Nee ik distantieerde mezelf altijd van dat soort dingen. In 2008 heb ik veel boeken gelezen. Ik mocht buiten de 
reguliere tijd in de bibliotheek. Ik las 6/7 pullen van 4/500 bladzijdes per week. In 97 was het ook echt een groep. 
Iedereen was iedereen. Wij tegen het systeem. En in 2008 was het al heel erg de Marokkanen hadden een groep 
daar, de kampers daar de Surinamers...Dus daar zag je al de veramerikanisering van het systeem. 

77 Researcher In Heerhugowaard was het ook zo? 

78 Respondent Ja, daar was het half op kamp dus dat was net iets anders. 

79 Researcher Die ken ik ook niet moet ik zeggen. 

80 Respondent Ja die is voortaan gestopt inmiddels gesloten. 

81 Researcher Yes dan gaan we naar de politieke sectie toe. Ben je het er mee eens? 

82 Respondent Ja! 

83 Researcher 
Ok, ik merk dat je niet zoveel aansporing nodig hebt om te praten merk ik dus, beginnen we even bij je participatie. 
Heb je ooit gestemd? 

84 Respondent Ja 

85 Researcher Op wie en wanneer was dat? 

86 Respondent In 2005/2006 zoiets 

87 Researcher Dat was de eerste keer? Dus daarvoor nooit? In 97 was je 18 dus. 

88 Respondent 
Ja maar als je crimineel bent binnen mag je niet stemmen.  Dat is ook oneerlijk waarom mag je niet stemmen als je 
binnen zit? 

89 Researcher Ok ja in Breda is bijvoorbeeld wel een test geweest waar stemcomputers binnen zijn gebracht. 

90 Respondent Ja? Dan gaat toch niemand? 
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91 Researcher Nou er zijn toen zeker wel mensen geweest. Ja ik kan me voorstellen in Breda wat heb je anders te doen als je 
recreatie geweest is. 

92 Respondent 
Nou ik heb toen gestemd op de SP. En het jaar daarop heb ik gestemd op de dierenpartij. En toen heb ik niet meer 
gestemd. 

93 Researcher Twee keer dus. Nu niet meer? 

94 Respondent Nee echt niet! 

95 Researcher Je volgt het nog wel? 

96 Respondent Ja ik volg de politiek enorm. 

97 Researcher Wanneer is dat ongeveer begonnen? Is dat in 2005 begonnen? 

98 Respondent 

Nee ik heb mezelf altijd enorm geïnteresseerd in politiek. In detentie en van jongs af aan vroeg ik me al af wie ons die 
regels oplegt en wie ons als poppetjes in een recht lijntje richting de fabrieken en kantoortjes jaagt en waar ons 
systeem op gebaseerd is. Heel jong was ik al bezig met het feit, mijn ouders die ergerden zijn eigen groen en geel aan, 
ik vroeg me af wie de tijd had uitgevonden. En waar is die tijd voor? We moeten optijd wakker worden en optijd onze 
verplichtingen voldoen. Ik had daar een broertje dood aan. Mijn vader en moeder zeiden altijd: ‘het is de overheid, 
het is de regering die bepaald voor ons'. Dat kon ik al niet mee omgaan. Wie zijn hun dan? Wie zijn hun die voor ons 
bepalen? En dan begon mijn vraag.  

99 Researcher Stemde je ouders wel? 

100 Respondent 

Nee absoluut niet. Mijn ouders bombardeerden ons dagelijks met:'de overheid steelt van zijn volk, de banken stelen 
van ons de verzekeraar stelen van ons.' De overheid is de grootste criminele organisatie van de aarde. Wij zijn dus 
niet echt ja. Jarenlang heb ik dat voor waarheid aangenomen tot ik eigenlijk tot de realisatie kwam van hoe kan dat? 
En waarom pikken jullie dat dan? Jullie mogen toch stemmen? Mijn ouders zeiden dan: ‘stemmen heeft geen zin 
jongen. Dat is toch allemaal al bepaald, vriendjespolitiek elkaar de hand boven het hoofd houden. Dat heeft helemaal 
geen zin. Wij burgers worden allemaal gen%$^& waar we zelf bijstonden.' Maar ik kreeg een fascinatie van jullie zijn 
volwassenen jullie kunnen daar toch nee tegen zeggen? Waarom zeggen jullie geen nee? Waarom laten al die 
volwassen zich zo droog in de tuut tuut tuut nemen? Ik was daar enorm benieuwd naar waar komt dat vandaan? Ik 
kon daar niks aandoen ik was 9 of 12 jaar oud. Dat was ook waarom dat radicaliseren en drugsgebruik, park, laat 
thuiskomen niks met school doen daar kwam die radicalisering van. Vandaan. 

101 Researcher Een anti-authoriteitshouding? 

102 Respondent 

Ja natuurlijk F$#% wie zijn hun? F$#% jullie allemaal wie zijn jullie gaan mij niet vertellen wat ik moet doen. Terwijl je 
natuurlijk 18 wordt en op je eigen moet gaan wonen en alles waar je ouders je voor hebben gewaarschuwd en dan 
moet je toch meedraaien in de maatschappij. Dus je gaat werken en dan zie je iemand langzaam maar zeker gekneed 
wordt om als slaaf in de maatschappij mee te draaien. 

103 Researcher Was dat in Vught dan ook zo, Je zei net van wij tegen hun zeg maar is dat een ontwikkeling die je ziet? 

104 Respondent 
Dat was zeker bij iedereen. Je had geen groepsverband we waren met zijn allen tegen justitie en justitie is de 
overheid en de overheid naait ons gewoon waar we zelf bijstaan. En wie zijn hun die bepalen welk werk wij doen en 
waar wij ons geld mee verdienen? 

105 Researcher En hoe was dat de tweede keer in Vught en in Heerhugowaard. 

106 Respondent 

De tweede keer in Vught die jongens snapte dat allemaal niet meer. Die 'hustlen' gewoon want dat is 'gangster' en 
dat merkt je in 2008 de intelligentie was heel erg gedaald. Dus toen ik in 97 binnenkwam waren met doorgewinterde 
mensen die er allemaal zaten. Mensen die wisten hoe de maatschappij werkt, politiek werkt en hoe de wereld in 
elkaar steekt. In 20008 wisten de ouderen dat nog wel maar er waren weinig ouderen over. Er was vooral jeugd, 
vooral allochtonen en vrij weinig Nederlanders en die distantieerden zich van die groep jongeren. En dat viel me heel 
erg op. Voor mijn doen was dat 'shocking' om te zien. Jezus is de maatschappij zo veranderd? Want ik kon me eigen 
helder terughalen hoe 97 was. En in 2008 zag ik echt een verlaging van inzicht en die hadden heelal niet zo'n visie op 
de maatschappij. 

107 Researcher En waar haal jij je visie vandaan? Volg je het nieuws? Heb je een krant of kijk je op internet? 

108 Respondent 
Ik volg het nieuws niet. Voornamelijk internet toch wel. Ik heb vrienden in Amerika, eigenlijk wereldwijd vrienden in 
Griekenland en vrienden overal. Toen die crisis en al die onzin begon en heel het paradepaardje van de NOS en al die 
nieuwsprogramma's verkopen kreeg ik hele andere nieuwsberichten uit Griekenland. 

109 Researcher En waar heb je die vrienden vandaan? Via forums of? 
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110 Respondent 

Nee via vakanties dus ik ken die mensen persoonlijk en zij sturen eerlijk informatie naar buiten sturen. Waardoor ik 
echt iets had steeds meer: ‘wacht eens effe wat ze hier vertellen is helemaal niet de waarheid'. Wij kijken thuis nooit 
geen nieuws. De kinderen mogen thuis ook geen nieuws kijken. Die komen met nieuws thuis, geen onderwerp wat 
over gesproken wordt. Als de kinderen thuiskomt en de school ze probeert te indoctrineren met je suis Charlie, 
Charlie Hebdo en Zaventem. Wat er besproken wordt zijn waarheden. En de waarheid die we niet weten probeer ik 
de kinderen bij te brengen. Wat wij niet weten moet je jezelf ook niet laten vertellen door een ander dat dat 
waarheid is. 

111 Researcher Een kritische kijk bedoel je? 

112 Respondent Ja blijf kritisch. 

113 Researcher Ervaren ze daar problemen mee op school? 

114 Respondent 

Ja soms wel ja. Op de school waar ze nu opzitten niet. Ze zaten voorheen in een andere basisschool waar ze wel 
kritisch waren op leraren die geen antwoord kunnen geven. Dan print ik ze een stuk uit en ze ik: 'vraag dat eens aan 
jou leraar: ‘ja dat weet ik niet’. Daardoor kom je er ook achter dat zeggen onze kinderen van hey die leraren zijn 
helemaal niet zo slim. 'Goh' zeg ik dan.  

115 Researcher Ja het zijn mensen he. 

116 Respondent 

Ja maar buiten het feit om hun worden natuurlijk, hun hebben geleerd, ze repeteren gewoon uit boeken wat een 
ander heeft gecreëerd. De geschiedenis wordt gerepeteerd want de winnaar schrijft geschiedenis. Niemand anders. 
De geschiedenisleraar repeteert wat de winnaar geschreven heeft. Dat is in mijn ogen geen school. Dat is repeteren 
wat ja. Ik vind dat school tegenwoordig, school moet eigenlijk gebaseerd zijn dat je je brein aan het werk zet. Dan 
vind ik filosofie zet je brein aan het werk. Politieke dingen. Maar als je dan die scholen. Er zit wel een verandering aan 
te komen. Maar die zoon die nu op de basisschool zit die werken ook niet met punten maar met goed, voldoende en 
ruim voldoende. Daar ben ik tevreden over. Punten en al die dingen. Dan krijg je meteen dat competitieve. 

117 Researcher Ja wat vind je van politie? 

118 Respondent 
Ik vind de politie een noodzakelijk kwaad. Maar ik vind niet dat hun de regels moeten handhaven. Ik ben blij met de 
politie ik heb veel vrienden voortaan die politieagent zijn. Dus ik vind de mensen die de taken uitvoeren vind ik prima 
maar het apparaat dat de taak uitvoert zullen ze echt een keer een bezem doorheen moeten halen. 

119 Researcher Houd je je nog aan de maximumsnelheid?  

120 Respondent 
Nee dat vind ik bullshit die snelheid is er omdat er zoveel doden vallen. Die maximumsnelheid is er gewoon, dat je 
maar lekker mag rijden wat je wilt. Ik vind de politie moet gewoon orde handhaven en ze zijn zo druk bezig met kwats 
dat ze geen tijd hebben om orde te handhaven. Ja ik vind dat ze gewoon ja. 

121 Researcher Maar je gaf eerder wel aan he toen je ex-vrouw buiten liep en jij boven lag geloofden ze haar boven jou? 

122 Respondent 

Ja maar dat is een persoonlijke kwestie. Ik denk dat hun vaak hun zicht vertroebeld is en hun voeren gewoon uit kijk 
dat is he. Als jij blind een ander zijn opdracht uitvoert ben je gewoon enorm dom. Als jij niet als jij niet kritisch 
nadenkt en maar gewoon zo hebben wij slavernij gecreëerd. Zo zijn er duizenden mensen dood. De kracht van de 
politici is wat er in de tweede wereldoorlog gebeurde. Eerst doen ze de mensen uit elkaar drijven. Die groep tegen 
die groep, de politie werkt daar ook gewoon aan mee. Klaar ik kijk ook niet op van in Frankrijk die haat tegen de 
politie. Ik keur het niet goed. Geweld is het laatste wat we moeten inzetten. Want dat creëert alleen maar meer 
geweld dat is nou wat de politiek graag wil, haat en geweld. Want dan kunnen hun met grof geweld terugkomen. Dat 
geeft hun namelijk vuur tot oorlog. Dan hebben hun recht om een oorlog te beginnen. En er zijn ook heel veel 
politieagenten die geen boetes meer uitschrijven. Die 270 euro van bellen met je telefoon. Jonge laat je eigen 
nakijken mensen waar gaat dat over. Een pool die drie kinderen doodrijdt, paar maanden cel goh. Maar wel 270 euro 
vragen voor als je belt in de auto jonge waar hebben we het over sorry hoor. 

123 Researcher Je hebt het over justitie maar die rechter uit 97 hield dus wel best wel rekening met jou? 

124 Respondent 

Ja die had het systeem door. Die wist dat hij meer kapot zou maken dan goed zou maken. Ik moet wel zeggen ik had 
wel gezorgd toen ik binnenzat dat ik bij buitenkomst meteen kon gaan werken. Hij wist ook (binnen hosselde ik 
gewoon door). Ik had meteen een contract dus hij wist ook had ik allemaal geregeld. Ik regelde er wel voor dat ik 
kans had bij buitenkomst. Ik werd zelfs opgehaald door mijn werkgever. Dus dat was reden om te zeggen ok jongen je 
krijgt de kans van mij. Een rechter kan dat ook bepalen pietje kan dat niet bepalen. Als jij in de keten gaat kijken is de 
politieagent ook maar een poppetje die uitvoert wat de overheid hem oplegt. 

125 Researcher Ja een ambtenaar. En hoe was dat bij de rest van je proces? 
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126 Respondent 

Ja het is gewoon zoals wij criminelen zeggen een mafiastructuur. De koning is de don en dan krijg jij de minister-
president en de tweede kamer die toestemming moet vragen aan de eerste kamer en de koning moet daarover 
beslissen. Daaronder zijn de onderdanen en de officieren en daaronder de politie. Dat zijn de soldaten. In de maffia 
heb je exact dezelfde structuren. Al die jongens die in de criminaliteit zitten, al die radicaliserende jongeren die 
weten dat. In Amsterdam en Frankrijk wij weten het allemaal. Wie zijn jullie dat jullie kunnen bepalen wat wij moeten 
doen. Dat is gewoon het hele eieren eten. Waar het allemaal over gaat. Dat is waarom niemand wil stemmen. En 
zelfs het gewone volk die niet criminaliseert en die radicaliseren wel. Criminaliseren niet zo zeer maar zelfs het 
gewone volk zegt van 'hallo wij zeggen nee met z'n allen en jullie zeggen gewoon ja'. Waarvoor stemmen wij dan? 
Jullie beloven ons, Rutte ik moet die 1000 euro van hem krijgen. Waar is die 1000 euro van Rutte? Jij belooft het een 
en doet het ander. De mensen worden steeds slimmer. Ik denk ook altijd aan die reclame van tv: ‘Nederland wordt 
steeds slimmer'. 

127 Researcher In de gevangenis niet? 

128 Respondent 

Nee dat zijn gewoon hele domme jongens die gewoon voor hele kleine vergrijpen gewoon worden vastgezet in de 
gevangenis. Boetes niet betalen kom op joh. Daar vullen ze nu de gevangenis mee. Grote jongens die in de bak 
zitten? Echt niet! Ik kom dagelijks grote jongens tegen. En dan wachten ze en dan doen chinezen op water lopen om 
ze lekker lang naar binnen te kunnen doen. Inmiddels maken ze duizenden slachtoffers maar dan heb je wel lekker 
een dik dossier om een heel team advocaten op te zetten. De eerste wietmiljardairs zijn al in Brabant gesignaleerd. Ja 
die zullen jullie in de gevangenis zetten? Ja of die zitten in Thailand vast en dan krijgen ze 120 jaar, omdat ze hier een 
coffeeshop hebben gehad. Sorry hoor, dan ben je gewoon een vuil spel aan het spelen. En dat is hoe dat het werkt. 
Dat is hoe de maatschappij werkt. 

129 Researcher 
Ok! Laatste vraag, je stemt dus niet maar je bent wel actief bezig onder andere ook met je kinderen en met jongens 
hier ook (Aware4Youth). Hoe uit zich dit gevoel wat je hebt? 

130 Respondent 

Ik uit het, iedereen zeg ik dat de problemen die ik heb ervaren in mijn leven enkel en alleen te danken zijn aan 
mezelf, de kortzichtigheid die ik heb meegekregen van mijn ouders die ik uiteindelijk dus zelf in stand heb gehouden. 
Ik maak ze natuurlijk ook wijs over hoe het systeem werkt en dat ik, ik leer ze allemaal kritisch te denken. Heel veel 
jongeren lopen vast, passief doordat ze eigenlijk diep in hun, elk mens weet gewoon dat de dingen die gebeuren niet 
kloppen.  Maar omdat ze niet weten hoe er mee om te moeten gaan komen ze stil te staan, krijgen ze allemaal 
kortsluiting en gaan ze zoeken hun heil in drugs en gamen en de hele dag thuis zitten. En die jongens geef ik gewoon 
heel veel informatie. Ik laat ze kritisch nadenken over de dingen maar ook vooral over zichzelf. Het begint bij jezelf. 

131 Researcher Dat is jouw politieke activiteit? 

132 Respondent Dat is mijn politieke activiteit. 

133 Researcher Ok op die noot beëindigen wij het interview! Even kijken…het is nu 24 mei interview #2 en het is nu 10:43. 
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134 

Mail ter 
aanvulling 
van het 
interview 

Hoi Steven, 
 
Als antwoord op vraag 1 dat kwam door sociale druk en het geloof dat je stem dan verloren gaat. Toen kwam ik 
erachter dat het geen zin heeft om te stemmen omdat ze toch doen wat ze zelfs willen. Neem Pim Fortuin, het 
referendum of de PVV als voorbeeld. Stemmen is er alleen om de massa het gevoel te geven dat we inspraak hebben. 
We weten allang dat het de grootste scam op aarde is!  
 
Vraag 2: 
Ik vond het zeer leuk om je te ontmoeten en vond het leuk om het interview te geven, maar dat had je waarschijnlijk 
al door. Als feedback kan ik alleen aanvullen dat je het goed deed en je ook zuinig was met je mening. 
 
Vraag 3:  
Als ik iemand ken die daaraan mee wil werken laat ik het je direct weten.  
 
Ik wens je veel succes en zou graag je scriptie willen lezen als het klaar is.  
 
Mvg Dave 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: "Jonis, S.A. (Steven)" <steven.jonis@student.ru.nl> 
Datum: 24-05-16 15:52 (GMT+01:00) 
Aan: info@aware4youth.nl 
Onderwerp: Interview 
 
Dag Dave, 
1. Het was een leuk gesprek! Nu we een paar uur afgekoeld zijn stel ik je graag nog één vraag. Dit zal ik bij alle 
deelnemers doen omdat we nu uit het ritme van het interview zitten: Als jongere werd je afgeraden te stemmen en 
tegenwoordig zet je nog steeds vraagtekens bij het system. Kun je je nog herinneren waarom je in en na 2005 toch 
twee keer gestemd hebt? 
 
2. Verder zou ik je nog graag willen vragen wat je van het interview vond en of je nog feedback wilt geven?  
 
3. Ken je nog iemand anders die wellicht zou willen deelnemen? Ik geef graag zoveel mogelijk mensen een stem in 
het onderzoek! 
 
Succes en wie weet tot in de toekomst. 
Groeten, 
Steven Jonis 
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Interview #3 

Date 27-5-2016 

Time 10:00 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 00:57:00 

Pages 84 - 98  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher 
De structuur loopt elke keer anders. Heb je een voorstel waar je wilt beginnen? We hadden net net bijvoorbeeld over 
de jongerenraad. Zullen we beginnen bij jou bij politiek? Hoe is je fascinatie of interesse in politiek zeg maar. Hoe is 
dat begonnen en hoe heeft dat zich geuit door je hele leven? 

2 Respondent 

Toen ik heel jong was, of ja heel jong, toen ik 14 was liet ik voor iemand honden uit en die mensen waren heel actief 
betrokken bij de SP en op een gegeven moment vroegen of ik wat wilde folderen eerst voor de leuk om mee te doen 
en daarna ging ik me eigen een klein beetje verdiepen in de politiek omdat ik het  ook interessant vond en omdat ik 
denk, ik heb zelf mijn hele leven te maken gehad met jeugdzorg en met jeugdgevangenis te maken gehad en noem 
het maar op en ik denk dat hoe goeie bedoelingen en instelling we ook hebben dat uiteindelijk is het de politiek die 
serieus dingen kan veranderen in beleid. Uiteindelijk ben ik vast komen te zitten toen ik 15 was. Toen ik vrijkwam ben 
ik naar een heel andere gemeente verhuist, naar Zaandam, en toen ben ik via een jongen ben ik in aanraking 
gekomen met de VVD daar. Ze hadden daar een jongerenraad in de gemeente al best wel lang. En hij vroeg op een 
gegeven moment of ik niet ook in de jongerenraad wilde zitten zeker omdat daar ook best wel wat linkse mensen in 
de gemeente zat. Dat waren er wel. Ook omdat ik denk van weet je, juist bij jongeren leeft vaal heel erg het linkse 
stukje. Dat zijn toch heel vaak skaters of nou ja die in dat soort dingen gaan zitten. Toen heb ik dat gedaan een jaar. 
Op een gegeven moment ging het met mezelf gewoon weer goed mis. Ik zat zelf totaal niet goed in mijn vel 
daarbuiten dus ik ging toch weer verder met criminaliteit en andere dingen doen. Op een gegeven moment botste 
dat ook gewoon met wat ik deed in de jongerenraad en toen heb ik ook afscheid genomen.  

3 Researcher Je hebt zelf afscheid genomen? 

4 Respondent 
Ja ik ben echt zelf gezegd omdat het gewoon niet meer ging omdat, ik was toen niet opgepakt ofzo dus het was niet 
echt belend maar ik wist zelf heel goed waar ik mee bezig was en dat rijmde echt totaal niet met wat ik daar deed. 

5 Researcher Was dat een intern conflict bij je? 

6 Respondent Ja dat was gewoon echt een intern conflict. 

7 Researcher Ja vertel eens even van wat bewoog je om dat te doen? Want ik bedoel hoe lang heb je in die jongerenraad gezeten? 

8 Respondent Eén jaar ongeveer. 

9 Researcher Eén jaar, en hoe beviel dat? 

10 Respondent 

Já opzich geheel goed. Alleen liep ik best wel aan tegen een stuk, ik heb van thuis uit niet echt veel zelfvertrouwen 
gekregen. Opleiding was bij ons in de familie helemaal niet van belang. Een familie van acht broers en zussen die 
eigenlijk allemaal in de criminaliteit zitten en geld verdienen doe je in de criminaliteit, opleiding is niet nodig.  En daar 
liep ik in de jongerenraad best wel tegenaan. Iedereen was toch bezig met studies en dingen en ik niet. Daarnaast 
had ik gewoon iets van, weetje, het klopt niet. Aan de ene kant had ik een wietkwekerij zelf en aan de andere kant zat 
ik daar met een VVD-pet op die toch best wel criminaliteit opsluiten en ja, het botste gewoon heel erg in mezelf.  

11 Researcher Vond je wel dat je de capaciteit had om in de jongerenraad mee te draaien? 

12 Respondent 

Op dat moment ook nog niet echt helemaal. Want het waren twee dingen het was echt het stuk het botste gewoon 
met me eigen, ik wist wat ik daarbuiten deed en daarnaast had ik gewoon heel erg weinig zelfvertrouwen, ik had 
geen opleiding op dat moment. Ik wist ook echt niet of ik het niet of wel zou kunnen daar dacht ik toen echt niet over 
na en dat waren de twee redenen dat ik dacht van dit gaat het niet worden.  

13 Researcher 
Ok wat ik zou denken, tenminste de jongens die ik ken, die zouden het gewoon blijven doen allebei. Wat is je reactie 
daarop? 

14 Respondent 
Ik denk dat ik toch best wel een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb, tenminste ik weet in ieder geval best wat wel en 
niet kan. Dat is, uiteindelijk heb ik ook mezelf laten oppakken in 2010 omdat ik heb een klein dochtertje en dit is 
gewoon niet meer wat ik wil en ja ik denk dat je dan best wel rigoureuze keuzes kan maken. 
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15 Researcher Bij jou gaan we wat directer zijn! Je participatie, dus je hebt in de jongerenraad gezeten, hoe oud was je toen? 

16 Respondent 16/17. 

17 Researcher Ok en op je 15e ben je de eerste keer opgepakt? 

18 Respondent Nee de eerste keer dat ik ben opgepakt was ik 11. 

19 Researcher Ok dan even die tijdlijn dus de eerste keer 11, 15? 

20 Respondent 11, 15  

21 Researcher 2010 daarna? 

22 Respondent 
Toen 2010, wel in de tussentijd een paar keer opgepakt geweest op verdenking van …(onverstaanbaar) dat hebben ze 
nooit hard kunnen maken. 

23 Researcher Ok 2010 was de laatste? 

24 Respondent Ja toen heb ik echt mezelf uiteindelijk op laten pakken. 

25 Researcher Hoe oud ben je nu? 

26 Respondent 30 

27 Researcher 
Daar moest je even over nadenken? Ok dan ben jij de jongste tot nu toe (interview #2) is 39, Terug op vroeger dan. 
Vanuit huis dus die interesse is begonnen bij de mensen waar je de hond ging uit laten? 

28 Respondent Ja 

29 Researcher En hoe dachten ze er thuis over na? 

30 Respondent 
Echt helemaal niet. Mijn vader die, Mijn moeder stemt sowieso niet. En mijn vaderdier vindt gewoon dat de overheid 
te weinig doet en er moet meer verzorgd worden. Die was heel erg links ik moet zeggen hij de laatste paar jaar, heb 
ik best wel veel, een heel goede band en veel gepraat en is hij daar best wel in aan het verschuiven. 

31 Researcher Heb jij hem beïnvloed? 

32 Respondent 
Ja op mijn vader sowieso. Qua verzorgingsstaat is mijn vader dacht hij heel erg links maar tegelijkertijd, hij komt uit 
een klein dorp mijn vader is 70 in Brabant en tegelijkertijd had hij een paar jaar denkt hij:'ik stem Wilders' alle 
problemen komen daar vandaan en nou daar is hij nu heel erg veranderd. 

33 Researcher En wat dachten ze dan van toen je 15 was en in die jongerenraad ging? 

34 Respondent Ik had op dat moment geen contact met mijn ouders. 

35 Researcher Ok daarvoor woonde je ook niet thuis? 

36 Respondent 
Nee, ik heb eindelijk vanaf mijn 11e continue op internaten gezeten, pleeggezinnen dan weer af en toe een paar 
maanden thuis dan weer jeugdgevangenis. 

37 Researcher Waar woonde je toen je in de jongerenraad zat? 

38 Respondent Zaandam. 

39 Researcher Dat was geen internaat? 

40 Respondent 
Nee ik kwam vrij en toen ben ik eerst een tijdje gaan varen en ben ik op een gegeven moment in Zaandam gaan 
wonen. Je had toen jongerenwoningen of container woningen en toen kon je heel makkelijk een container woning 
krijgen. 

41 Researcher Ok, ja juist was dat gesubsidieerd vanuit de gemeente of zijn die huren laag? 

42 Respondent Het waren gewoon jongerenwoningen… 

43 Researcher Je had al een goed salaris toen? 

44 Respondent 
Ik had toen al een goed salaris maar het waren ook een soort van studentenwoningen c.q. jongerenwoningen dus de 
prijzen waren opzich ook wel laag. 

45 Researcher En hoe oud was je toen? Was dat de eerste keer dat je op jezelf ging wonen? 

46 Respondent Ja ik was toen ook 16/17 

47 Researcher Heb je toen nog opleidingen gedaan ernaast? 

48 Respondent 

Nee op dat moment echt niet. Of tenminste niet, ik heb mijn middelbare school, ik ben vier keer van school gestuurd 
dus dat was echt geen succes en toen ben ik een paar jaar helemaal niet naar school gegaan tot mijn 17 en toen een 
toelatingstest gedaan voor een mbo-opleiding alleen dan in de scheepvaart en ben toegelaten en heb dat diploma 
wel afgerond. 

49 Researcher Voor de binnenvaart?  
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50 Respondent Ja 

51 Researcher Ja ok wel grappig. In Zaandam dan? 

52 Respondent Nee de school zit in IJmuiden bij de sluis.  

53 Researcher Daarna heb je in de binnenvaart gewerkt? 

54 Respondent 
Ja daarna heb ik vanaf mijn 17 tot 2010 gewoon in de binnenvaart, ik heb altijd erbij gewerkt soms een paar maanden 
niet wel. Ik heb een aar maanden in het buitenland gewoond. 

55 Researcher In het buitenland? Waar ergens? 

56 Respondent Bosnië 

57 Researcher Ok hoe kom je daar terecht? 

58 Respondent 
Toen ik 7 was is mijn broer overleden in Bosnië. Niet voor het leger dat is weer een verhaal apart. Hij is nou ja was 
niet erg gelukkig in Nederland ook heel erg met zichzelf in conflict. Hij had een aantal Joegoslavische vrienden en eind 
jaren 80 brak die oorlog uit en is hij meegegaan en uiteindelijk is hij daar vermoord. 

59 Researcher In de oorlog? 

60 Respondent Ja 

61 Researcher En toen ben jij daar naartoe gegaan? 

62 Respondent 

Ja we wisten tot 2006 niet waar hij begraven lag. Er gingen allemaal verhalen rond nou ja hij heeft tegen moslims 
gevochten. Dat is voor Nederland met Srebrenica best wel een heet hangijzertje. Het is nog best wel een 
doofpotaffaire nog steeds. Ze wouden ook niet zeggen waar hij lag. Later bleek er een Nederlandse basis zat bij die 
begraafplaats. Dan zou hij in Rusland zitten en nog leven. En in 2006 was ik het in Nederland spuugzat en ik had hier 
ook wat problemen weet je wat ik ga lekker naar Joegoslavië toe. Toen heb ik het graf gevonden en ben ik nog een 
poosje gebleven. 

63 Researcher Ok wat heb je daar gedaan? 

64 Respondent 

Nou die vrienden met wie hij daar naartoe is gegaan woonden daar allemaal inmiddels. Die hebben mij als klein 
jongetje nog gekend. Nou er was nog nooit iemand vanuit Nederland naar het graf gekomen hen hij heeft best wel 
veel respect omdat hij daar voor hun vocht en dat is best wel een dingetje daar zo. Ze hebben mij toen een paar 
maanden meegenomen van alles en nog wat gedaan nog naar de lokale politie gegaan om dingen proberen uit te 
zoeken. 

65 Respondent Ja speurwerk vooral. 

66 Researcher Ja ook maar ook gewon kijken hoe hij daar heeft geleefd, veel mensen ontmoet en gesproken 

67 Respondent Hij heeft wel een impact gehad dus 

68 Researcher Já ik denk dat dat voor mij een eerste stapje was naar herstel 

69 Respondent Hoe oud was je toen 

70 Researcher Dat was in 2006 dus toen was ik 20 ongeveer. 

71 Respondent En wanneer kwam je weer terug naar Nederland 

72 Researcher 2006, nee 2006 erheen en 2007 terug 

73 Respondent Ets van een jaar? 

74 Researcher Nee een half jaar drie kwart jaar 

75 Respondent 
En toen je hier kwam, je baan had je weer opgezegd denk ik want dat is wel lang verlof. Hoe kwam je hier weer 
terecht? 

76 Researcher 
In de scheepvaart scheelt daar is altijd werk en ik heb gewoon in de scheepvaart een heel goede naam dus ook mijn 
oude werkgevers, ik werkte als ZZP'er dus ik kon direct terugkomen en dat scheelde wel heel veel. 

77 Respondent Ging je toen ook in dezelfde woning? 

78 Researcher 
Nee die had ik niet meer. Ik had ook een vriendin met een zoontje voorsta ik naar Bosnië ging en dat is ondertussen 
ook uitgegaan. Ik heb toen een ander meisje ontmoeten een huis gehuurd en zijn we gaan samenwonen in een 
huisje. 

79 Respondent Toen was het 2010 en ging je weer de gevangenis in. 

80 Researcher End daarna? 
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81 Respondent 

In 2010 liet ik mezelf oppakken. Gewoon om een aantal, Ik zag echt een blik in mijn ogen bij mijn laatste delict en 
toen dacht ik dit wil ik echt niet meer. Ok omdat familiedingetjes ging continue door en toen dacht ik dit moet echt 
kappen. Ik heb toen gebroken met mijn hele familie. Toen heb ik er op de rechter op aangedrongen op een 
persoonlijkheidsonderzoek. Omdat ik toch ook wel zoiets had, toen ik 7 was is mijn broer overleden. Mishandeld 
geweest en andere dingen in mijn jeugd. Er is wel wat, of ja wat mis met me, ik mis sowieso vaardigheden zoals 
omgaan met emoties, ik wist helemaal niet hoe dat moest en uiteindelijk heb ik een PO-onderzoek gehad en 
diagnose gekregen met allerlei dingen. Door die diagnose kon ik naar een kliniek anders had ik alleen maar 
gevangenisstraf gehad. En uiteindelijk toen ik in het 2e stuk van mijn detentie had heb ik me aangemeld bij de 
Emiliehoeve. Ik heb daar een intake gehad met een psycholoog waar ik echt een goede klik mee had en ondertussen 
ook een goed contact opgebouwd met een vrijwilliger uit de gevangenis in Zoetermeer. En eigenlijk vandaaruit naar 
de kliniek gegaan en heel hard aan mezelf gaan werken. 

82 Researcher Mag ik vragen wat de diagnose was? 

83 Respondent Ja antisociale stoornis, borderline rekken en ADD 

84 Researcher Je hele leven lang had je dat waarschijnlijk al wel? 

85 Respondent Já of nou ja. 

86 Researcher ADD wel? 

87 Respondent Ja ADD wel 

88 Researcher Ja ik weet niet hoe die stoornissen zich ontwikkelen ik ben geen expert. 

89 Respondent 
Ja meestal zijn die gedeeltelijk genetisch als je een rustige basis hebt in je jeugd hoeft het niet tot uiting te komen. 
Mijn jeugd was nou niet echt rustig en stabiel. 

90 Researcher Ok deed je iets van sport in je jeugd? 

91 Respondent Ja toen ik jong was heb ik altijd wedstrijdzwemmen gedaan op hoog niveau. 

92 Researcher Was dat voor je 11e? 

93 Respondent Ja 

94 Researcher Toen woonde je nog thuis? 

95 Respondent Ja 

96 Researcher Heeft zich dat nog doorgezet? 

97 Respondent 
Nee helemaal niet ik ben de tweede van Nederland geweest maar toen ik naar een pleeggezin ging en ook steeds 
meer ging blowen en andere dingen ging doen, trainde ik steeds minder vaak en werd het heel snel minder. En op het 
moment dat het minder gaat dan word je motivatie ook. 

98 Researcher Daarna nooit meer gezwommen? 

99 Respondent 
Ik heb het toen één keer nog geprobeerd toen ik in een ander pleeggezin zat: ‘toen dacht ik laat ik het nog een keer 
oppakken' maar toen was ik niet mijn oude niveau maar ja. 

100 Researcher Ja, dat is zwaar ja. Ik doe het zelf af en toe weleens maar af en toe en je merkt het meteen aan je schouders. 

101 Respondent Heb je ook zwemmen gedaan? 

102 Researcher 
Nee gewoon af en toe het zit wel in de familie, mijn moeder enz. hebben wel allemaal gewaterpolo. Zelf niet echt 
daarna meer volleybal en toen ben ik gaan boksen. Maar ik merkte wel toen ik wat groter werd iets minder vet iets 
meer spier en dan van die spiergroepen die je niet meer gebruikt dan krijg je snel spierpijn. 

103 Respondent Nu alleen af en toe nog met de kinderen maar dan een paar meter en dan is het klaar. 

104 Researcher 
Ok, even kijken, dan bewaren we nog wat politiek voor straks, anders zijn we er al doorheen en dat zou zonde zijn. 
Even nog die tijdlijn, ik moet het straks gaan uittypen of verwerken in een diagram van jouw leven. Dan ben jij 
nummer 3. Goed dus de eerste keer toen was je 11 jaar zeg maar in jeugddetentie dus? 

105 Respondent 
Nee toen ik 11 was dan ben je in principe nog minderjarig natuurlijk dus wat ik al zei in mijn jeugd zijn er veel dingen 
gebeurt, mijn broer is vermoord, mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder had veel alcoholistische vriendjes, heel 
veel verschillende vriendjes, mishandeld geweest, neergestoken geweest en eigenlijk door die inbraak. 

106 Researcher Jij bent neergestoken geweest? 
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107 Respondent 

Ja door een vriendje van mijn moeder. Nou die inbraak en omdat je minderjarig was wordt gelijk de 
kinderbescherming ingeschakeld en toen is er een onderzoek gedaan waarmee ik uiteindelijk een taakstraf heb 
gedaan. Ik zou uit huis worden geplaatst met een pleeggezin en toen kregen ze een wachtlijst maar in de tussentijd 
ging ik naar de 1e en in een paar maanden tijd was ik 52 keer uit de klas gestuurd. Ik zat te dealen op school en ze 
hadden een wapen gevonden opschool dus toen ben ik van school gestuurd en toen heeft mijn voogd gezegd aan de 
kinderbescherming:'hij moet direct weg daar' en toen ben ik in de crisisopvang geplaatst. 

108 Researcher Ok en de tweede dat was in 2006? 

109 Respondent Ik heb daartussen wel meerdere keren vastgezeten op verdenking van dingen. 

110 Researcher Dat was kort steeds? 

111 Respondent Nou ja soms inderdaad twee weken. Alleen in mijn jeugd jeugddetentie wel gehad 

112 Researcher Hoe lang was dat? 

113 Respondent Bijna een jaar alles bij elkaar. 

114 Researcher Dat was na je 11de dus hoe oud was je toen? 

115 Respondent Ja toen was ik 14  

116 Researcher 14? Ok en waar was dat? 

117 Respondent Den Dolder? 

118 Researcher Wat herinner je nog uit die periode? 

119 Respondent 
Het was heel veel sporten waar ik terecht in kwam en het was allemaal oud-mariniers die daar de groepsleiding 
waren. Het was heel veel sporten dat was ook wel goed en toen was ik ook weg van thuis en op de een of andere 
manier gaf het me ook rust. 

120 Researcher Het heeft een positieve invloed gehad? 

121 Respondent 
Ik ben daar weggegaan en het heeft niks veranderd alleen de laatste jaren als ik daarop terugkijk, ik heb nog wat 
contacten met oude teammanagers nu heb ik er wel degelijk wat aan gehad alleen duurde dat 10 jaar langer voordat 
ik het ging gebruiken. 

122 Researcher Waren dat gezamenlijke slaapzalen? 

123 Respondent Nee gewoon allemaal een eigen cel. 

124 Researcher En de jongens die daar zaten spraak je die daarna nog in die periode? 

125 Respondent 
Nou sommigen heel eventjes maar ja op een gegeven moment je bent allemaal jong en je gat allemaal je eigen kant 
op. 

126 Researcher Ok dan hebben we die gehad. Daarna? 

127 Respondent Daarna een aantal vastgezeten op verdenking van. 

128 Researcher Ok 2006 dat was ook een langere? 

129 Respondent Nee toen was ik in Yoegoslavie. 

130 Researcher En dan 2010. Kan je daar meer over vertellen? 

131 Respondent 

In 2010 uiteindelijk na een periode heel vaak opgepakt geweest op verdenking van en in september 2010 werd ik ook 
weer opgepakt op verdenking van best wel gewoon zware delicten. Op dat moment in twee weken werd ik 
vrijgelaten want ze hadden geen bewijs, alleen indirecte verklaringen van mensen. Toen ben ik naar mijn ex gegaan, 
daar had ik een dochtertje mee.  Ik heb gezegd van: ‘je kan kiezen of je blijft hier of je gaat mee maar ik ga naar het 
buitenland toe' toen is ze wel meegegaan toen zijn we naar Duitsland gegaan en in Dortmund gaan wonen. Toen ben 
ik op een gegeven moment helemaal de weg kwijt blijkbaar liep ik al best lang op te bouwen naar een psychose want 
ik lag op bed daar en dacht ik dat mijn dode broer binnenkwam en ik dacht dat zijn woorden waren: ‘pas op er gaat 
iets mis. Dat was ongeveer in oktober' In december ging het ook gigantisch mis en een overval gepleegd waar mijn 
dochtertje bij was.  

132 Researcher In Duitsland? 

133 Respondent 

Nee in Nederland alweer en toen dacht ik op een gegeven moment dit klopt gewon echt niet. Als je een psychose 
hebt heb je gelukkig ook heldere momenten. Je hebt ook momenten waar je denkt: ‘wat ben ik allemaal aan het 
doen'. In een helder moment heb ik de politie laten bellen door iemand, door de vader van degene die ik had 
overvallen en die heeft toen de politie gebeld en ik heb mijn wapen aan hem gegeven en me op laten pakken. 

134 Researcher En hoe lang was toen je detentie? 
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135 Respondent 

Ik heb toen 9 maanden voorarrest gehad mede door het PO-onderzoek want dat duurde best wel lang. Toen mocht ik 
uiteindelijk naar een kliniek. Toen ben ik naar Den Haag naar een kliniek gegaan. Dat was een triple X en daar lag heel 
erg de nadruk echt verslavingskliniek en daar lag de nadruk op optijd komen en optijd opstaan en dagbesteding en na 
twee maanden had ik zoiets hier ga ik niks aan hebben en ze moeten wat wat dieper gaan graven en optijd komen 
voor werk is nooit een probleem gewest dus daar ben ik toen weggegaan en gelijk de reclassering gebeld en hun 
hebben de officier gebeld gekeken wat ze verder moesten. Toen mocht ik buiten mijn hoger beroep afwachten dus 
toen ben ik een paar maanden buiten geweest en toen heb ik een huis gehuurd in Meppel, ver weg van alles en 
iedereen. Ik heb gebroken met l mijn vrienden en familie en ik ben toen wel weer gaan varen want ik moet toch 
inkomen hebben. En uiteindelijk mijn hoger beroep gehad en toen moest ik weer opnieuw voorkomen en toen had ik 
een intake gehad bij de Emiliehoeve met een psycholoog en dat klikte gewoon heel erg ik was ook eigenlijk alleen ja 
de reclasseringsambtenaar was op zwangerschapsverlof en had geen rapport gemaakt voor de rechtbank waardoor ik 
niet was aangemeld en toen moest ik terug de gevangenis in, Opzicht wel goed hoor denk ik. Natuurlijk de 
gevangenis is niet leuk, maar in mijn geval, ik was voor best wel een zwaar delict opgepakt en ik vind tot op de dag 
van vandaag vind ik mijn straf nog steeds te laag voor alles wat er gebeurd is. Ik had er vrede mee. Vanuit de 
gevangenis hebben ze toen wel weer contact opgenomen met de Emilia hoeve om me daarbinnen te krijgen en in 
plaats van dat ik doorging naar een open kamp ging ik alsnog de kliniek in.  

136 Researcher Ok eerste die 9 maanden voorarrest, waar was dat? 

137 Respondent In de koepel in Haarlem. 

138 Researcher Ik heb wel wat gehoord over de koepel, hoe is het in de koepel? 

139 Respondent 

Ja ik vond het echt verschrikkelijk het is ook als je vast komt te zitten weet je, als je ervoor kiest om daarna toch weer 
verder te gaan is het denk ik ook anders maar ik was er echt klaar mee en ik was ook psychotisch dus ik kreeg best 
wat medicatie in het begin dus ik was zo klaar met al die verhalen over criminaliteit en iedereen die zoveel geld had 
maar niemand heeft wat dus ik zonderde me eigen ook best wel af. 

140 Researcher Zat je ook echt in de koepel of op een aparte afdeling? 

141 Respondent 

Ik zat eerste echt op de koepel en later hebben ze omdat de meeste mensen in Nederland komen eigenlijk niet 
verder dan HVB dus het merendeel zijn korte straffen en op een gegeven moment hebben ze ook een afdeling en dat 
was echt voor mensen die te maken hadden met proformas dus die langer in voorarrest zaten en daar kregen je toch 
wat meer vrijheid en je deur mocht iets langer open en de meeste mensen die daar zaten wisten ja ik moet sowieso 
naar de gevangenis hierna en mensen die naar de gevangenis gaan zijn toch wel wat rustiger want ja weet je je zit 
allemaal andere dingen voortel dan dat je drie weken vast zit voor een boete of voor een vechtpartij dan kom je in 
Nederland toch best wel snel vrij en op die afdeling ging het langzaam aan ook een stuk beter. 

142 Researcher Ok en had je daar ook een groepje mensen waarmee je optrok of zonderde je jezelf af? 

143 Respondent 

Ja dat was vooral in de koepel wan tik de koepel zaten heel veel mensen die korte straffen hebben en als jij wordt 
opgepakt voor een vechtpartij of 20 gram coke dus dan ga je in Nederland niet lang vastzitten dus die mensen 
hebben best wel haantjesgedrag en weet je alleen die afdeling waar ik toen opkwam dat waren echt mensen die voor 
grootschalige import vastzaten of overval ja weet je de grote of zwaardere delicten en die wisten ik ga sowieso een 
paar jaar gevangenisstraf krijgen dus die waren allemaal een stuk relaxter. Opzicht wel ok. Dus ik zonderde me ook 
wel minder af dan. 

144 Researcher Had je dan drie keer per dag recreatie? 

145 Respondent 
Je had daar twee keer recreatie en ook wel luchten alleen het was daar wel zo dat de maan, HVB gezien is natuurlijk 
buiten de recreatie en activiteiten zit je achter gesloten deur en daar stond heel veel je celdeur open en je mocht ook 
bij elkaar op cel komen. 

146 Researcher En dat deed je? Daar maakte je gebruik van? 

147 Respondent Ja ook wel.  

148 Researcher En spreek je sommigen van die mensen die je daar ontmoette nog weleens? 

149 Respondent 
Nee ook niet meer. Eentje heb ik wel nog een tijdje contact mee gehad. Maar op een gegeven moment ging hij ook 
weer allemaal dingen doen dus toen had ik iets van weet je. 

150 Researcher Ok je hebt een beetje politieke interesse. Kwam dat daar ook tot uiting in gesprekken? 

151 Respondent Nee ik ging vooral veel lezen over de gevangenis. 

152 Researcher Wat zijn de gespreksonderwerpen daar dan in de gevangenis? Waar praat je over? 
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153 Respondent 
In HVB is het vooral, wat ik zeg, heel erg stoer maar in de gevangenis spreek je ook over wat je na je detentie gaat 
doen. Ook over criminaliteit natuurlijk en waar iedereen het wel een beetje over heeft ook over je vrouw of kinderen. 

154 Researcher Ja ok koetjes en kalfjes? 

155 Respondent Ja uiteindelijk wel uiteindelijk zijn het allemaal gesprekken zonder echte inhoud.  

156 Researcher Ok en hoe was de behandeling daar? Bewakers bijvoorbeeld? 

157 Respondent 

Ik vond het ok. Als je zelf geen problemen veroorzaakt heb je zelf ook niet heel veel last. Ik blowde niet meer en deed 
niks meer dus heb nooit rapporten gehad. De enige keer dat ik een rapport kreeg die was uiteindelijk ingetrokken. 
Wat ik zeg ik zat op een afdeling waar het best wel relaxed was en de bewaarders waren ook relaxeter en tijdens een 
bezoekuur en dan mag je eigenlijk geen fysiek contact met je bezoek en ik had een klein dochtertje en dan zat ze 
altijd bij me op schoot en van onze bewaarders vonden het ook ok want ik blowde toch niet ik had geen rapporten en 
op een gegeven moment zaten er twee bewaarders van een andere afdeling en toen zat mijn dochter op schoot en 
dat mocht niet dus ik gaf mijn dochter terug aan mijn ex en toen begon ze keihard aan het huilen en ik denk ja weet 
je het is me kind keihard aan het huilen en ze is gewend dat ze bij me mag zitten en dat is een hele discussie 
geworden en toen werd ik op de grond gedrukt en de bezoek hal uitgevoerd toen en rapport gemaakt en toen heeft 
ons afdelingshoofd een gesprek gehad... 

158 Researcher Ja bij jou mocht het wel? 

159 Respondent 

Ja het is niet helemaal correct ik bedoel als je dochtertje komt en die loopt te huilen weet je het ging al bijna acht 
maanden op deze manier en dan in een keer mag het niet ja probeer dat aan een kind van ik denk toen anderhalf uit 
te leggen weet je dat kan je niet uitleggen en dat hadden de bewaarders, dat zei het afdelingshoofd van :'dat had je 
bij ons kunnen checken' of dat dat weet je in plaats van den maar gelijk volgen de protocollen iemand gelijk af te 
voeren.  

160 Researcher Ok, en hoe was de relatie met je ex toen? 

161 Respondent 

Ja koel. Toen ik op ben gepakt is het geloof ik mijn eerste bezoek hebben we gelijk gezegd het is klaar tussen ons 
omdat we allebei goed wissten ik bedoel zij viel op jongens op crimineel waren en ik viel toentertijd echt op blonde 
annies met het liefst goud ja weet je heel erg stereotype maar het was wel gewoon echt zo. Vooral weinig inhoud en 
allebei je eigen ding doen dus we hadden heel snel zoiets weet je dit gaat hem niet worden en ik wist heel goed ik zit 
nu vast en als ik nu niet meteen terug wil komen in de gevangenis moet ik hier direct mee kappen. 

162 Researcher Ok en voordat je je dochter hebt gekregen hoe lang was je met haar samen toen? 

163 Respondent Eén ja ofzo, kort. 

164 Researcher Ok ja dat weet ik niet ik heb geen idee.  En hoe was het eten in de gevangenis? 

165 Respondent 

Ja echt een drama ik vond het echt smerig inde gevangenis was het ook, ik had geloof ik een spaarpotje en een oom 
van me maakte best wel genoeg geld naar me over en kan je gewoon je boodschappen doen en je had ook mensen 
die geen hulp krijgen van buiten of die geen geld hebben. En ik heb een hekel aan koken dus ik had een Turk die voor 
me kookte en dan zorgde ik voor de boodschappen. 

166 Researcher Dus het was wel een beetje multicultureel daarbinnen? 

167 Respondent En hoe ging dat met elkaar om? 

168 Researcher 

Anders ja Antilianen zijn opzich wel een groepje maar het ligt aan jezelf als je normaal met iedereen praat en je 
normaal gedraagt dan heb je nergens last van. Ik heb nooit ergens last van gehad met niemand niet en natuurlijk had 
je ook een aantal jongens die, wat gabbers of weet ik veel ha dat ging allemaal wat minder samen en Turken trekken 
over het algemeen naar Turken toe maar dat ligt aan jezelf. Ik had met iedereen goed contact  

169 Respondent En nu als het over je voorarrest gaat? 

170 Researcher Nee dit was al in de gevangenis. 

171 Respondent En daarna toen ging je de kliniek in? Dat was meer een behandeling. 

172 Researcher Ja 

173 Respondent Waar was dat en hoe zag dat eruit? 

174 Researcher In Den Haag bij de Emiliehoeve en dat was een therapeutische gemeenschap. 

175 Respondent Ja en hoie lang heb je daar gezeten? 

176 Researcher Een half jaar. 
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177 Respondent 

Ik kon in principe na een half jaar stoppen. Dan was ik eerder weg gemogen. Maar ik wou gewoon het programma 
afmaken voor mezelf omdat ik nog nooit iets had afgemaakt in mijn leven dus ik denk ik ga het nu afmaken en ok 
omdat ik wel wist dat het echt nodig was en het was daar een therapeutische gemeenschap waar de groep elkaar 
behandeld gedeeltelijk dus het is heel erg gebaseerd op conflictmodellen doordat je met 30 mensen bij elkaar zit die 
allemaal issues hebben en dingen hebben dan weet je gewoon daar gaan dingen ontstaan weet je daaraan ruzies en 
van alles en nog wat en eigenlijk de conflicten die bespreek je in een groep met allerlei therapeuten en psychologen 
erbij en daarnaast heb je je eigen individuele psychologen waar je wekelijks gesprekken mee hebt. 

178 Researcher Dus je zat intern? 

179 Respondent Ja je zat echt intern daar…en het eten was wel goed. 

180 Researcher En kreeg je daar meer persoonlijke aandacht misschien? 

181 Respondent 

Nou weet je het ligt een beetje net zoals bij detentie het ligt heel erg aan hoe je zelf overal in staat. Weet je we 
begeleiden mensen die daar vandaan komen en ook uit detentie het ligt gewoon echt aan de persoon zelf. Als jij iets 
niet wil of iets doet omdat het moet van justitie of wie dan ook dan gat het niet werken. Weet je en ik had gewoon 
voor mezelf, ik heb mezelf op laten pakken met een reden en ik wist heel goed wat ik wou en dat maakt dat je in je 
behandeling, buiten dat je wat dingen hebt gehad daar ruzies en dingen, ik maakte alles bespreekbaar omdat ik wist 
dat als ik ruzie heb of wat dan ook of ik reageer agressief dan komt het ergens vandaan. 

182 Researcher En dat heb je ontdekt? 

183 Respondent Ja heel veel dingen ook, je blijft je hele leven dingen ontdekken. 

184 Researcher En waar begon je interesse een beetje in, toreachit want wanneer heb je dat opgericht? 

185 Respondent Samen met mijn vrouw. 

186 Researcher Dat is weer een nieuwe vrouw? 

187 Respondent Ja 

188 Researcher Waar heb je die leren kennen? Na de behandeling? 

189 Respondent 

Op de Emiliehoeve mijn vrouw zat op de date-up dat wisten we niet van elkaar. Ik kreeg ook emdr therapie in de 
hoeve dan gaan ze terug in je verleden. Weet je en op een gegeven moment had ik daar met een jongen heel goed 
contact en na een emdr sessie waren e en beetje aan het stoeien en toen een oude man pakte me achter bij mijn nek 
en dat leek best wel op mijn stiefvader en op dat moment ging bij mij echt het licht op zwart en ik draaide me om en 
ik greep die man en dat kwam ook mede door die emdr sessie en toen hadden ze zoiets van ja het is geweld dus 
eigenlijk moet hij terug naar de gevangenis. Maar mijn psycholoog zei ook weet je het klopt niet helemaal een uur 
daarvoor heeft hij een emdrsessie gehad en zat precies in de mishandelingen in zijn jeugd en toen een 
tussenoplossing en werd ik gestuurd naar de detox voor 48 uur daar komen verslaafden afkicken waar ik kwam om 
gewoon even tot rust te komen even niet de druk van het programma en daar heb ik toen mijn vrouw ontmoet. In de 
eerste instantie hebben we niks gedaan want we dachten allebei van weet je dit is geen plek om iemand te 
ontmoeten en. Mijn hoofd stond er ook echt totaal niet naar en daarnaast mijn vrouw komt uit Sri Lanka en ik dacht 
zij valt niet op blanke jongens en zij dacht hij houdt niet van donkere meisjes. Dus dat was ook een ding. Nou 
uiteindelijk toen ik daar wegging hebben we contact gehouden en toen bleek dat we elkaar wel heel leuk vonden. 
Toen heb ik eerst de behandeling afgemaakt zij is naar huis gegaan en wel contact gehouden. Toen bleek dat we 
elkaar wel heel erg leuk vonden. Wel meteen bespreekbaar gemaakt met de psycholoog. Ook gelijk een 
systeemgesprek aangevraagd met de psycholoog want weet je nu is het leuk en ben je verliefd en niks aan de hand 
en we zien wel maar we hadden wel zoiets van we hadden allebei een verleden dus je kan beter een gesprek hebbe 
met een systeemtherapeut en psycholoog nu het goed gaat om te kijken waar het eventueel mis kan gaan in plaats 
van afwachten tot het gigantisch misgaat en dan denkt van s$%^nu moeten we in therapie gaan. 

190 Researcher Dus geen blonde Annie deze keer? 

191 Respondent Nee dat was geen blonde Annie deze keer. 

192 Researcher Is je smaak een beetje veranderd? 

193 Respondent 

Ja weet je misschien sowieso anders omdat je anders in het leven gaat staan. Ik weet niet ik denk dat mensen 
veranderen, hoe je later wordt ben je ook als baby. Je karakter en dingen heb je wel een stuk als baby alleen als je 
niet de kans krijgt om dat te ontwikkelen als dat niet wordt gestimuleerd dan ga je naar ene bepaalde hoek toe. Mijn 
leven draaide vanaf het begin af aan al om criminaliteit dus dat was wat ik wist ik wist niks anders. Ik ben nu al 
degene die ik als baby eigenlijk was. 
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194 Researcher Je hebt nu één dochter? 

195 Respondent Ja en een zoontje. Zullen we heel even een wc-pauze houden? 

196 Researcher Ja natuurlijk…met je eerste dochter daar gaat het nog steeds goed mee?  

197 Respondent Ja in de gevangenis kwam ze me eerst altijd opzoeken. Anderhalf jaar eigenlijk niet, toen had ik een vriendin ontmoet 
en daar had mijn ex problemen mee en nu sinds een jaar staat er een overeenkomst waardoor ze elke week bij me is. 

198 Researcher En gaat dat allemaal goed? 

199 Respondent 
Ja weet je mijn ex die, heeft een stuk een vriend gevonden die hetzelfde was als ik voordat ik vast zat, kaal anabolen 
veel feesten drugs dingen dus ja weet je het is niet geweldig ook niet voor mijn dochter. Er zijn wat dingen die ons 
echt wel zorgen baren en we houden het echt wel in de gaten maar ja.  

200 Researcher Maar vooralsnog gaat het goed? 

201 Respondent Nou ja in ieder geval goed genoeg dat we denken, we gaan niks ondernemen. Ja nou ja weet je. 

202 Researcher 
Ok dan het politieke gedeelte, nee we wachten nog even! Wel nog even over toreachit dat je hebt opgericht, waar is 
die ambitie of inspiratie vandaan gekomen? 

203 Respondent 

Sowieso toen ik jong was toen ik 16 was en uit de jeugdgevangenis kwam had ik een voogd en op dat moment laat ik 
het zeggen mijn toenmalige voogd, zij is nu teammanager van jeugdzorg en ze vraagt weleens: ‘waar hadden wij 
dingen anders kunnen doen in jouw jeugd om te kijken dat het wel had gewerkt?' Een van die momenten was toen ik 
16 was toen wilde ik heel graag een opleiding doen een Mbo-opleiding eigenlijk richting de zorg. Toen kwam ik toch 
weer terug bij het leger des heils omdat ze te laat waren met het aanvragen van een kamer, begeleid kamertraject, er 
was geen geld voor een opleiding weet je die interesse was er toen al. 

204 Researcher En wanneer begon je er concreet over na te denken om zoiets te realiseren? 

205 Respondent 

In het laatste stuk van mijn detentie toen wist ik dat ik niet meer terug de scheepvaart in wilde. Toen had ik echt 
zoiets van ik wil heel graag iets gaan doen met mijn verleden en tegelijkertijd had ik ook geen idee op dat moment, ik 
dacht eerst werkte zodat ik een laptop op een normale manier kan aanschaffen om naar school te gaan en dat ik een 
rijbewijs had, ik heb altijd met een buitenlands rijbewijs gereden en in de kliniek door een van de vrijwilligers die ik in 
de gevangenis leerde kennen kon ik aan het werk komen bij een bedrijf in zijn netwerk en die hebben toen mijn 
rijbewijs betaald tot ik een opleiding kon gaan doen in Rotterdam en toen heb ik de laptop betaald voor mijn 
opleiding. Bij de GGZ-stage gaan lopen en toen was ik ook aangenomen als ervaringsdeskundige vanuit de overheid 
en vanuit de zorgverzekeraars is een aantal jaren geleden een convenant gesloten dat binnen zoveel jaar binnen de 
GGZ-ervaringsdeskundige is. Op een gegeven moment kwam er een directeur een directrice en de interne 
reglementen van de locatie waar ik zat waren nog niet aangepast aan de nieuwe situatie en moest iedereen een VOG 
overleggen nou dat is voor een ervaringsdeskundige in het algemeen vrij lastig en die kreeg ik toen nog niet en 
daardoor moest ik weg bij mijn stageplek en weg bij mijn opleiding en toen had ik best wat ondernemerswerk. En 
iemand van de familie Donner vanuit Minister Donner een neefje van hem die wist daar dat mijn vrouw en ik hadden 
toen al gezegd, toen was het nog mijn vriendin we zijn later getrouwd: ‘weet je we zouden best over 10 jaar zoiets 
willen beginnen voor mensen. Ik had zoiets van eerst een opleiding doen eerst ervaring opdoen. Hun zeiden toen: 
‘waarom gaan jullie daar niet eerder aan beginnen?'  'Wij willen jullie daarin ondersteunen wij willen jullie helpen' 

206 Researcher Wij wilden jullie helpen. Wie waren dat dan? 

207 Respondent 

Onder andere dan die ondernemer Piet daar heb ik nog steeds veel contact mee maar ook Donner en nog een 
wetenschapper hier uit het Westland en op een gegeven moment ook veel andere mensen ontmoet 
gevangenisdirecteur, iemand die een hoge positie heeft op het ministerie die zijn ons allemaal gaan steunen zodat de 
juiste lijsten terecht kwamen de juiste mensen leren kennen. Toen hebben we dat een jaar onderzocht of dat het 
allemaal ging lukken überhaupt omdat je toch allebei een verleden hebt en de fondswerving en het is natuurlijk wel 
een dingetje en bankfinanciering konden wij sowieso vergeten en dat lekke allemaal wel te gaan lukken. We zijn twee 
jaar geleden echt officieel van start gegaan. Toen was het nog heel erg vaag een grote wilde droom met 80 projecten 
en eigenlijk heel zwart wit gezien, we deden maar wat een beetje overdreven en nu het laatste 9 maanden zijn we 
alles heel erg gaan kanaliseren heel veel dingen gaan we mee stoppen de komende maanden gaan we ons richtten 
op twee dingen.38:32 

208 Researcher Ok wat meer specialisatie nu? 
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209 Respondent 

Ja het is heel lastig om gedetineerden aan het werk te zetten en we hebben heel veel ondernemers achter ons staan 
dus we kunnen veel mensen wegzetten en als we ons daar in specialiseren met een stukje professionele zorg vanuit 
de gemeente dus dat het echt een bedrijf wordt en daarnaast de stichting puur dat je, nou ja nu doen we alles met 
fondsgeld en dan moet je een paar ton per jaar werven en we hebben nu gewoon gezegd als je alles doet met 
contracten gewoon uurtje factuurtje werk en je betaald daar al je kosten van en je houd de stichting ernaast om dan 
per jaar 20.ooo euro te werven. Die 20.000 ga je puur gebruiken om mensen die geen indicatie krijgen, waar de 
gemeente dus niet voor betaald waar gewoon niemand voor betaald en we hebben gewoon gezegd we zijn het wel 
begonnen met een idee met een gedachte erachter dat je gewoon daarvoor mag je fondsgeld gebruiken dat je die 
mensen toch gewoon zorg kan verlenen vanuit je... 

210 Researcher Wat is er zo lastig aan ex-gedetineerden aan het werk zetten. 

211 Respondent 

Nou sowieso is het lastig om bedrijven zelf over te halen. Bedrijven moeten wel een risico durven te nemen. En 
verder ontzettend vooroordelen ook. Ik kom zelf veel bij bedrijven en ik heb het geluk dat ik een goed verhaal heb. 
Die vrijwilliger zelf was een vrij grote ondernemer en die is toen in het begin ook mee gegaan en die heeft ook echt 
de weg geopend zeg maar dat een aantal andere bedrijven hebben gezegd van: ‘ok we gaan het doen'.  En als je bij 
een aantal bedrijven positieve ervaringen achterlaat met jongens dan zeggen ze ook van: ‘ja we gaan het doen'. Bij 
dat flessenproject zijn weer ondernemers bijgekomen. 

212 Researcher Maar die vooroordelen daar heb je zelf niet zoveel last van of wel? 

213 Respondent 

Nou ja ik heb weet je wat ik weleens zeg ik heb wel gewoon het geluk gehad wat wij als stichting echt wel uitspreken 
naar de buitenwereld weet je: ‘ik ben niet bijzonder mijn vrouw is niet bijzonder echt niet, helemaal niet'. Alleen toen 
wij de keuze maakten om te veranderen, en echt wel 95% van de gedetineerden maakt echt wel die keus en die 
willen echt wel wat anders, ik denk dat het dan aan ons als maatschappij is, of wat dan de bedrijven zijn of maakt niet 
uit, om ervoor te zorgen dat we echt wel klaarstaan voor ze en ik heb gewoon het geluk gehad  in dit geval met Piet 
dat hij ook echt klaar stond en hij zorgde dat ik ergens aan het werk kon en daardoor kon ik verder gaan daardoor 
kon ik een opleiding gaan doen maar weet je. 

214 Researcher En voor Piet ben je daar een paar keer afgewezen? 

215 Respondent Ja daarvoor wel met opleidingen maar ook met werk en met huizen. 

216 Researcher Hoe voelt dat? 

217 Respondent 

Ja k$%^&% ik kom ook uit een klein boeren. Uit een klein dorp en iedereen kende mijn familie weet je bij ons is het 
echt een dorp van de hele klas wist uit welke familie ik kwam dus alle ouders van kindjes op de basisschool zeiden 
van: ‘met hem moet je niet omgaan' weet je en dat is echt niet prettig al besef je dat op dat moment totaal niet en 
op de basisschool had ik echt geen idee wat dat later met me zou doen. Als ik er nu op terug kijk weet je doordat je je 
gaat afzetten tegen de maatschappij ga je steeds meer een afkeer krijgen tegen autoriteit enz. dat komt daar 
vandaan.  

218 Researcher Maar toch ging je in de jongerenraad? 

219 Respondent 

Ja maar toen ik 16 was toen ik uit de dinge kwam wilde ik echt een opleiding wilde gaan doen. Dat was een moment 
waar ik echt anders wou. Toen ben ik een tijdje niks gaan doen, geen rare dingen. Ja op een gegeven moment wat ik 
zeg, ik kon niet naar die opleiding, ik zat eerst in het leger des heils heel effe. Dan wordt je zo gedemotiveerd als je 
toen, ik had toen, ik heb nu een goed netwerk van mensen waar ze weten van als ik vandaag slecht in mijn vel zit 
komen ze of gaan we wat eten of het komt wel goed. Dat was er toen niet. Ik had geen contact met mijn familie, ik 
was sociaal echt niet sterk dus ja weet je,.ja. Dan houdt het gewoon op een gegeven moment best op. Mensen zijn 
ook kuddedieren, als je, maakt niet uit je hoeft niet eens te hebben vastgezeten, uiteindelijk willen mensen gewoon 
contact hebben. Een mens kan best een of misschien zelfs twee weken alleen in een kamertje zitten maar uiteindelijk 
wil je gewoon contact hebben al is het maar een bakje koffiedrinken of weet ik veel wat. En als je dat denkt met 
niemand te kunnen doen behalve met je oude vrienden ga je op een gegeven moment naar je oude vrienden toe en 
dan ga je heel makkelijk terug naar waar je vandaan komt. 

220 Researcher Maar toch, waar we het net over hebben gehad toen je vrijkwam had je het een beetje afgezworen, je besefte wel. 
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221 Respondent 

Ja ik had echt wel momenten dat ik het echt niet meer wou en een pleeggezin waar ik heb gezeten, met die 
pleegouders heb ik heel goed contact weet je en dan kijk je van waar komen die dingen vandaan. Ik wou echt wel 
anders alleen dan moet je op dat moment wel de juiste hulp kunnen krijgen en nu kan ik heel goed aangeven wat er 
aan de hand is als ik niet goed in mijn vel zit kan ik echt goed benoemen van: ‘ey misschien moet ik effe minder gaan 
werken of wat meer gaan sporten ' Nou ja ik duik heel veel. Misschien moet ik een keer extra gaan duiken om mijn 
hoofd leeg te maken. Nou toen ik 14 en 16 was nou ja ik had geen idee. Ik kon echt niet terugkijken naar mijn jeugd 
en denk van:'ey weet je' misschien moet ik nu juist met iemand contact zoeken of misschoen moet ik nu... Weet je en 
als dat dan niet, als daar niet de juiste mensen om je heen hebt die je daar in een beetje kunnen begeleiden of 
sturen: ‘wat moet je dan als je zo jong bent?' 

222 Researcher 
Je was vroeger of je bent eigenlijk begonnen, je eerste politieke aanraking was meer links zeg maar? Daarna ging je 
meer richting de VVD. 

223 Respondent 

Nou ja dat links was puur bij die mensen die de honden uitlieten die deden heel veel voor de SP en die vroegen of ik 
wat wilde folderen en had toen ook zoiets van nou ja wat ik zeg, ik kom best uit een familie die zich afzette en ik had 
wat dingen met overheidsinstanties, maakte niet uit welke overheidsinstantie en SP is in ieder geval een makkelijke 
partij om je ergens tegen af te zetten. Dat is nu 15 jaar geleden nou dan ging je SP stemmen. Ik had daar toen niet 
verder over nagedacht. 

224 Researcher En toen VVD waarom dat? 

225 Respondent 

Omdat ik nog steeds, ik ben me daarna meer gaan verdiepen. Gewoon het economische beleid van de VVD spreekt 
me nog steeds erg aan. En daarna denk ik ook nog steeds weet je wat de SP zegt, wat de SP zegt alles door de 
overheid betalen dat kan ook gewoon niet. Dat is onmogelijk op de lange termijn. Daarnaast ben ik heel erg voor 
zelfredzaamheid. De VVD is toch wel heel erg voor zelfredzaamheid, de participatewet hebben we nu maar dan de 
SP. 

226 Researcher De VVD is ook van handhaving. 

227 Respondent 

Ja maar ik heb zelf ook echt geen probleem met handhaving. Ik vind mijn eigen straf nog steeds te laag geweest en ik 
vind zelf dat geld ook voor de mensen die wij begeleiden vanuit toreachit. Een van de belangrijkste dingen voor ons is 
dat je verantwoording neemt voor wat je hebt gedaan. Als je bij ons aankomt met het verhaal van ik: ‘ik heb 
onschuldig vastgezeten' dan gaan wij echt niks voor je doen dat vinden wij gewoon echt belangrijk. En dat is ook een 
stukje, weet je ik heb niks tegen gevangenissen niet zoiets van:' oh we moeten alle gevangenissen afschaffen'. Weet 
je ik vind dat als jij iets hebt gedaan dan moet je daar ook voor gestraft worden. Weet je als kinderen hebt en die 
doen iets worden ze ook op de trap gezet of op school dan krijgen ze strafwerk. En als je volwassen bent en je doet 
iets waarbij iemand anders echt de dupe van is dan opeens: ‘de persoon is slachtoffer van zijn verleden', daar kan ik 
niks mee. 

228 Researcher Ben je na de jongerenraad nog actief geweest? 

229 Respondent Nee ik heb daarna eigenlijk helemaal niks meer gedaan. Ik heb wel vooral heel veel gelezen. 

230 Researcher En nieuwskranten? 

231 Respondent 
Ik kijk nooit tv nog steeds niet. Het enige wat ik kijk zijn echt actualiteitenprogramma's, Tweevandaag als ik tv kijk is 
het heel vaak politiek 24. 

232 Researcher Dus je stemt wel? 

233 Respondent Jaja, ja, ja. 

234 Researcher Je hele leven lang? 

235 Respondent Ja 

236 Researcher Als het kon in ieder geval? 

237 Respondent Ja maar ook in de gevangenis kan je stemmen. 

238 Researcher En het referendum laatst? Heb je daar ook aan meegedaan? 

239 Respondent Ja maar dat vond ik echt k&^%$ 

240 Researcher Waarom? 

241 Respondent 
Nou weet je het referendum stond voor iets heel anders als waarom het, als wat in de media tot uiting kwam dat 
kwam vooral door Geert Wilders en het werd echt een tegen/voor Europa dingetje. 

242 Researcher Ben je pro-Europa? 
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243 Respondent 

Ja ik ben sowieso voor één Europa omdat ik denk dat het een illusie is om te denken dat je nog grenzen überhaupt 
hebt. 500 jaar geleden had je inderdaad grenzen want iedereen moest zolang met de boot reizen voordat je ergens 
was en dan kon je je eigen afzonderen maar tegenwoordig met internet en met auto's weet je het is een illusie. Dan 
kunnen mensen zeggen van: ‘we moeten een hek om Nederland bouwen.' En dan? Het weet je, ik ben veel meer ik 
denk veel meer weet je met vluchtelingen weet je ik denk dat je mensen beter nu open kan ontvangen, ze kan helpen 
waar nodig en met grenzen. Want ik vind als ze criminele delicten plegen mag je best uit het land gezet worden. Als 
mensen dat niet doen help ze gewoon echt in plaats van dat je ze allemaal tegen gaat houden. Het enige wat je 
daarmee creëert is dat die mensen nog meer antipathie tegen het westen ontwikkelen. Het enige wat je dan creëert 
is alleen maar meer ís strijders, je creëert meer mensen met zulke gedachten. Dus uiteindelijk creëer je problemen 
voor jezelf in de toekomst. 

244 Researcher Ok, mag ik vragen waar je op stemt? 

245 Respondent Nu? Waar ik op gestemd heb met het referendum? 

246 Researcher Doe maar de laatste verkiezing. 

247 Respondent Toen heb ik CDA gestemd. 

248 Researcher Toen was het frame de PVDA VVD race. 

249 Respondent Ja 

250 Researcher Ok, en politici in het algemeen heb je daar een mening voer? Zou je zelf de politiek in willen? 

251 Respondent 

Nou ik heb zelf heel vaak gezegd dat ik uiteindelijk inderdaad de politiek in wil. Ik ben nu eigenlijk wel, ik zit voor 
mezelf een beetje in tweesprong met toreachit omdat toreachit in grote lijnen staat. En ik merk weet je ik ben niet 
iemand van het finetunen en ik heb Vande week voor het eerst mensen weg moeten sturen en dat is echt niet wat ik 
wil. En ook met het bestuur gesproken of ik volgend jaar de ruimte mag krijgen om een studie te volgen. En die studie 
is geschiedenis of psychologie. LS de geschiedenis is dan is het uitgangspunt iets in de politiek te doen. 

252 Researcher En is dat hbo? 

253 Respondent Nee universiteit, ik heb een hbo-diploma, opleiding afgerond. 

254 Researcher Die heb je al? Dat heb je nog niet verteld!  

255 Respondent Ik heb een hbo-middelmanagement gedaan. 

256 Researcher Ik moet wel graven bij jou. Ok HBO vertel? 

257 Respondent 

Ik heb uiteindelijk doordat ik toreachit ging doen moest ik echt wat diploma's hebbend dat besefte ik me heel goed. 
Toen wou ik eerst iets richting zorg doen omdat ik met mensen bezig was en heel gauw omdat ja. Mijn plek was meer 
aan het schuiven naar leidinggevend en toen moest ik iets gaan doen waar ik nu iets aan heb, dat was mijn hbo-
middelmanagement en daarnaast wel een aantal cursussen gevold aan de UVA en dat is eigenlijk een vervolg op, dat 
is eigenlijk de toelatingseis was dat je een universitaire studie afgerond moest hebben. Nou ik heb een toelatingsbrief 
geschreven met motivatie wat ik allemaal heb gedaan en toen op basis daarvan heb ik die ook afgerond. 

258 Researcher Is dat 2011 2012 geweest? 

259 Respondent Nee 2013 tussen 2013. 

260 Researcher Doe je verder nog iets? 

261 Respondent 
Nee ik heb mezelf gezegd dat ik me dit jaar puur wil gebruiken om me helemaal te focussen op toreachit en als dat 
klaar is dan ga ik voor mezelf een keuze maken. 

262 Researcher Bij die hbo-studie zit je dan tussen broekies, 16-jarigen enz.? 

263 Respondent Nee ik heb het wel thuis gedaan, tenminste ik moest één keer in de week. 

264 Researcher Was het een avond ding? 

265 Respondent Ja 

266 Researcher En wisten die mensen van je verleden af? 

267 Respondent 
Nou ja sommige, het is niet weet je een ander soort studie het is geen zorg gerelateerde studie dus het komt er niet 
echt aan bod. En uiteindelijk mensen die je goed spreekt natuurlijk weten die wat en als je erbij verteld wat voor 
werk je doet dan krijg je ok wel vragen. 

268 Researcher Daar ben je dus wel open over? 

269 Respondent 
Ja ik ben ook enkele keren op tv geweest in de tweede kamer interviews en dingen gedaan dus mensen weten het 
toch wel als ze het willen weten. 
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270 Researcher Ja in jouw business maakt het niet eens uit. 

271 Respondent Ja weet je. Wat zei je? 

272 Researcher Ervaar je dat stigma? Misschien helpt het alleen maar? 

273 Respondent 

In het begin was ik heel erg de gedetineerde als ik ergens kwam. En dat is nu het laatste dat is allemaal heel erg 
verschoven en ik merk wel je langzamerhand steeds meer serieus word genomen en dat je in eerste instantie 
directeur van toreachit bent die toevallig gedetineerd is geweest, Maar soms gebruik ik het, het kan ook wel deuren 
inschoppen. 

274 Researcher Ok netjes, is er verder nog iets waarvan je denkt, dit moet je weten Steven. Hier heb je nog niet naar gevraagd?  

275 Respondent Waar je nog niet naar hebt gevraagd? De politiek nu 

276 Researcher De vluchtelingencrisis bijvoorbeeld? Wat volg je nu op het moment? 

277 Respondent Ik ben veel aan het lezen over Oost-Europa en over Rusland  

278 Researcher Oekraïne? 

279 Respondent 

Ja ook. Sowieso omdat ik vind dat het westen best wel hypocriet is over ja weet je, als het over Irak gaat weet je, we 
zijn naar Irak toegegaan onder het mom van mensenrechten en zogenaamde massavernietigingswapens. Nou die 
massavernietigingswapens die zij n nooit gevonden en ik weet niet hoeveel doden er zijn gevallen, nou waarschijnlijk 
meer als het oude regime was gebleven. En op het moment dat Rusland de Krim binnentrekt met ook allemaal valse 
rare voorwendselen maar daar zijn uiteindelijk maar twee doden gevallen op de Krim, niet over de rest van Oekraïne 
maar op de Krim zelf. Dan lopen we met het hele Westen gelijk een vingertje te wijzen en het kan niet en het is 
landjepik en weet ik veel wat. 

280 Researcher Ja wat doen we eigenlijk? 

281 Respondent Ja ik vind kijk eerst gewoon naar jezelf en dan. 

282 Researcher 
Wat vind je dat de Nederlandse regering had moeten doen? Hadden die meer stelling moeten nemen? 

283 Respondent 

Ja ik vind sowieso dat de Nederlandse regering meer stelling moet nemen en veel minder achter Amerika aan moeten 
lopen. We zijn veel meer onze eigen. Ja ik denk dat uiteindelijk wel. Als jij echt voor je eigen normen en waarden 
staat kom je op de lange termijn veel verder dan dat je met mensen meeloopt. Als land zijnde of als mens als 
individu. 

284 Researcher Moet de EU zich meer inmengen in de crisis, of de crisis of het conflict daar? 

285 Respondent 

Nou ja ik vind dat ik ben voor de participatiewet maar uiteindelijk als het echt over Oekraïne gaat en oorlogen dan 
zijn het niet onze oorlogen en weet je en uiteindelijk hebben wij ook ooit met Rusland na de val van de muur hebben 
wij afspraken gemaakt over Europa en waar wij zouden stoppen en weet je wij hebben maling aan al die afspraken 
die toen een beetje zijn gemaakt. We zouden gewoon een gebied tussen Rusland en Europa daar zouden iedereen 
een beetje van afblijven en dat zou zichzelf ontwikkelen en ondertussen zijn we al die oude satellietstaten dat is 
allemaal Europese Unie geworden. En ik kan best wel snappen dat Rusland zich voor een gedeelte bedreigd gaat 
voelen.  

286 Researcher Maar het referendum vond je k$%^&. Maar de uitkomst past dan in jouw straatje? 

287 Respondent Ja klopt met de uitkomst had ik geen moeite mee. Ik had moeite om te gaan stemmen omdat ik eigenlijk vind om een 
andere reden waarvoor het uiteindelijk is gedaan. 

288 Researcher ? 

289 Respondent Klopt alleen uiteindelijk heb je er wel een stuk aan meegewerkt. Weet je ja. 

290 Researcher 
Ok goed, Rutte draait er nu een beetje omheen wat vind je daarvan? Met het referendum is niet veel gedaan. 

291 Respondent Ja Rutte draait overal omheen natuurlijk. 

292 Researcher Rutte draait overal omheen of de politiek? 

293 Respondent Juist, allemaal? 

294 Researcher Ja weet je politiek is politiek weet je en aan de ene kant staan ze allemaal voor hun eigen dingen maar aan de andere 
kant heb je altijd overal andere partijen voor nodig dus je kan ook niet echt heel veel anders. 

295 Respondent Maar jouw stem in het referendum heeft die iets uitgemaakt denk je? 

296 Researcher 
Nou ja uiteindelijk is er uitgekomen wat ik wou maar voor de rest is het het afwachten wat ze ermee gaan doen. 

297 Respondent Daar heb je niet veel vertrouwen in? 
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298 Researcher 
Nou ja Wilders is op dit moment weet je als Rutte daar echt wat mee gaat doen dan is het ook weer voer…lastig 

299 Respondent Ja lastig 
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Interview #4 

Date 30-5-2016 

Time 14:00 

Location Province of Utrecht 

Duration 00:57:15 

Pages 99 - 112  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher (The respondent started immediately so the recorder was turned on mid-conversation) 

2 Respondent 
Precies ja ik heb niks opgeschreven en we zijn bezig met een gesprek en ja ineens weet je komt er iets wat 10 jaar 
later heeft gespeeld. 

3 Researcher Precies ik probeer zelf een beetje heen en weer te gaan…je hoeft er zelf geen rekening mee te houden in ieder geval. 

4 Respondent Ok dat is wel heel mooi. 

5 …naam stad 
Ja ik begin snel even voor mijn recorder, het is interview 4, het is 30 mei en het is nu 14:00 en ik zit ergens in het 
midden van het land. Dus eventjes over (…naam stad) is dit een buitenwijk waar we nu in zitten? 

6 Respondent 
Nee dit is bijna het centrum kun je wel zeggen. Hier vlak eromheen heb je de winkelcentrums ja omdat ja je zit hier 
dat weet je niet maar hier is het Houten is, als je hier met de auto komt moet je overal langer doen dan met de fiets. 
Voor een fietser is het hier fantastisch. 

7 Researcher Hoeveel mensen wonen hier? 

8 Respondent Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. 

9 Researcher 
Ok ja ik weet niet ik vind het zo typisch. Uit het station overal best wat lage bouw niet veel hoogbouw ik zie meteen 
een weiland. Het lijkt een beetje een buitenwijk. 

10 Respondent Ja dat is het ook je hebt hier twee stations. Waar ben je uitgestapt? 

11 Researcher Houten C? Iets hier in de buurt niet ver een kwartiertje lopen. 

12 Respondent Ja je hebt de tweede gepakt als je uitstapt heb je de trap naar beneden gepakt. De Albert Hein? Já het is hier vlakbij. 

13 Researcher Rustig is het hier? 

14 Respondent Ja toen ik hier kwam… 

15 Researcher Wanneer was dat? 

16 Respondent 
Twee jaar geleden en toen woonde ik ergens anders bij het station, de oude station is verplaatst op wieltjes 
omhooggetild. Als je dat ziet hoe dat werkt is het ook fantastisch als alles omhoog gegaan wordt daaronder wordt 
geschoven enz. stapje voor stapje weggereden. 

17 Researcher Had je daar een huis? 

18 Respondent Nee daar woonde ik bij stichting Ons Thuis. 

19 Researcher Wat is dat voor stichting? 

20 Respondent 

Een stichting voor verslaafden. Een stichting voor ex-verslaafden zo'n mensen dus. Als je verslaafd bent kom je daar 
niet maar je moet wel helemaal vanaf te komen dan kom je daar terecht. Jammer genoeg bestaat het niet meer dus 
ja zoals het zo mooi tegenwoordig heet de landelijke politiek heeft natuurlijk alles overgedragen aan de gemeentes 
en ja financieel speelt een hele belangrijke rol tegenwoordig in de verslavingszorg. Bijvoorbeeld zaterdag, ben ik 
geweest, dat moet je gehoord hebben Stichting Ontmoeting, het is een stichting die, die verslaafden opvangt voor 
een periode van zeg maar zes weken en dan als je dan komt dan ja, moet je een keuze maken van na 6 weken ga je 
terug waar je vandaan komt of waar had je een huis, maakt niet uit welke hoek je van het land komt. Vroeger was het 
zo dat dat geld wat ik net zei werd door de regering gegeven dus iedereen kon. Nu is het zo geworden dat vind ik zo 
jammer want die plek ik ben daar een stuk of 5 keer geweest toen ik verslaafd was en in de s#$%$ zat werd ik daar 
opgevangen stichting ontmoeting en na stichting ontmoeting heette het pashion. Er commentaar twee tot en met 
tien vrijwilligers en die draaien dan een weke met je mee. Ze gaan overal met je heen waar je naartoe ontmoet of je 
hebt een afspraak met de gemeente of je gaat wandelen of spelletjes doen en ze koken voor ons en ja dat gaat 
bestaan op te houden in Juli. Ja en dat vind ik heel jammer en ik moest even het is een twee tot vijf minuten iets 
zeggen tegen diegene die afscheid neemt dus dat was heel lastig voor mij. 

21 Researcher Je hebt daar twee jaar gewoond? 
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22 Respondent Nee in tien jaar tijd ben ik daar een stuk of zes/zeven keer geweest. 

23 Researcher Wanneer was je daar voor het laatst? 

24 Respondent 
Voor het laatst was ik daar twee ja geleden, twee en een half jaar geleden zeg maar toen ik hier kwam in (…naam) 
wonen kwam ik daar vandaan. Ik heb eerste drie maanden daar gewoond helemaal clean. En toen kwam ik hier. 

25 Researcher En toen heb je hier een kamer gehuurd? 

26 Respondent 

Ja hier sta ik ingeschreven en die jongen helpt me heel goed. Hier ga ik ook naar de kerk de esdoornkerk een 
reformatorische kerk van 500/600 mensen dus toen ik daar voor de eerste keer binnenkwam dacht ik wow en 
helemaal stil en ondertussen ben ik aardig ingeburgerd een hele goeie netwerk om me heen en dat is natuurlijk 
ontzettend belangrijk voor mensen die verslaafd zijn geweest. Liefde is heel belangrijk ook dat mensen hebt en wat 
te doen hebt. 

27 Researcher En hier ontvangen je dat dus wel? 

28 Respondent Ja zeer zeker. 

29 Researcher En je werkt nu op een zorgboerderij? 

30 Respondent 

Nou op die zorgboerderij die ken ik al heel lang daar zit ook een link aan de verslaving want ik was toen in Epe 
opgenomen in stichting ontmoeting dat is intern dat was niet 6 weken dat was 19 maanden en in mijn zeg maar in die 
19 maanden heb ik met een aantal jongens samen een keertje feestje gehouden toen hebben we een terugval gehad 
met drank. Dan moest je daar voor twee weken weg: ‘waarom heb je dag gedaan, wat is er gebeurt?' Allemaal uitleg 
sommige mensen worden weggestuurd die hoeven niet meer terug dan weet je wat je gedaan hebt hoe je het 
gedaan hebt en op een gegeven moment was iemand die daar werkte die (naam)... zei (...naam) je doet het zo goed, 
ok je hebt nu een terugval na 7 maanden en we vinden het zo jammer als je de straat op gaat, wat gaat er van je 
gebeuren? Ja misschien als ik het toe zou stemmen had hij een plekje waar hij naartoe zou gaan en dat was toen de 
zorgboerderij dat was 11 jaar geleden ben ik aar gegaan en die mensen zijn de beste vrienden van mijn leven 
geworden en daar ben ik blijven hangen en daar ga ik woensdag en heb ik een kamertje en daar slaap ik. Hij heeft 
100/120 koeien en kinderen die opgevangen worden in het weekend en ja dan ben ik zeg maar een lid van het gezin 
geworden zo te zeggen. Dat zijn dingen die ik denk als ik dat soort mensen in mijn leven niet tegen was gekomen dan 
was er nooit iets van mij geweest zijn. Daar heb ik ook gezien, op de zorgboerderij heb ik gezien wat liefde is. Ik kom 
uit een Hindoestaanse gezin, 10 kinderen en niet dat ik daar geen liefde kreeg maar het is heel anders. Eén keer dat ik 
op pad was geweest om geld te verdienen voor mijn gebruik dan kom ik thuis en wordt er gezegd ok vergeten en 
vergeven maar de dag daarna als ik wakker werd begon de ellende weer. Die vergeving die was er niet en dat merkte 
ik. Dat merkte ik wel bij die gezin heel anders van je als je iets gebeurd is zijn er ook de kinderen niet bij en gaan we 
aan de keukentafel zeg maar hij en zijn vrouw en ik en dan hadden we een gesprek en dan legde ik alles uit en ja en 
dan komt het ook niet meer terug begrijp je? Dan zie je van jou hoe dat werkt en zodoende ben ik stukje bij beetje ja 
omhoog geklommen weet je en niet dat er nu nog geen terugval is maar nee je leert ermee omgaan en ja, je gaat na 
hoeveel pijn je jezelf doet maar ook hoeveel pijn je mensen doet die om je geven. 

31 Researcher (Telefoon) moet je even opnemen? 

32 Respondent Ja ik ga even zeggen dat ze niet meer moeten bellen: ‘telefoongesprek’. 

33 Researcher Ja ik was even benieuwd: ‘dus je komt uit een Hindoestaans gezin? Ben je in Nederland geboren? 

34 Respondent 

Nee ik ben geboren in Suriname en in principe was ik, je kan wel zeggen, geboren en getogen om priester te worden. 
Want ik was de oudste zoon Evan het gezin n als je in een Hindoestaans gezin priester wilt worden in het systeem dan 
moet je geboren in de hoge kaste systeem want het werkt met een kastesysteem. Dus ja ik ben daar ook naar school 
geweest hindischool, een school uit India en dan leer je om priester te worden. En ja dan kom je in Nederland en dan 
ben je 14 jaar, een heel moeilijke leeftijd. 

35 Researcher Zijn jullie met het hele gezin verhuisd? 

36 Respondent 

Eerst mijn vader en mijn zus en toen is mijn opa overleden en kwamen ze weer terug en in die tijd is denk ik de 
grootste groep Surinamers naar Nederland gekomen dat heeft te maken met de onafhankelijkheid van Suriname, 
Bouterse dat soort dingen allemaal dus alles heeft ermee te maken dus ja toen zijn we hier gekomen en ja, het is een 
tijdje heel goed gegaan vanaf, tot en met 20e. 

37 Researcher Waar ben je toen gaan wonen? 
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38 Respondent 

Ik kwam hier en het eerste wat me opviel: ‘alles is zo netjes!' En alles is geasfalteerd en wij kwamen uit destructie 
Suriname uit Nickerie en 25 jaar geleden denk als als je van waar ik geboren ben naar de hoofdstad moest naar 
Paramaribo dan duurde dat een heel weekend. Nu doe je daar twee uurtjes over, kijk dat scheelt weer. Dus alles was 
zo netjes, we zijn in een bus gestopt, moesten we ergens wat kleren, dat was allemaal van de regering en gingen we 
naar een soort opvanghuis in Friesland. Daar hebben we een week of 9 gewoond en toen naar Leiden gegaan bij een 
familielid, bij een oom een weekje en daarna in Alphen aan de Rijn hebben we twee grote kamers en in die ene 
kamer sliepen die jongens en in de andere de meisjes. En zo hebben we daarom twee jaar moeten overbruggen tot 
dat we een huis kregen in Rijndijk. Dat ligt tussen Alphen aan de rijn en Leiden. 

39 Researcher En hoe oud was je toen? Ben je ook op allerlei verschillende scholen geweest? 

40 Respondent 

Ja toen ik 14 was ben ik eerste op de lagere school zeg maar geweest dus toen ik verhuisd ben naar Leiden toen ben 
ik lts gegaan en nou ja dat bleek dat ik goed ja goed kon stromen en ik heb toen mijn lts-diploma gehaald op Electro 
C-niveau. Dat is heel goed gegaan en eigenlijk is het in de laatste klas, begon het al een beetje te rammelen. Ik had 
een vriend, nee dat moet ik straks komen. Ik heb dus daar dus mijn diploma gehaald alles goed gegaan en toen ik een 
huis heb gekregen hadden we een twee eengezinswoningen was er middenin een deur gemaakt omdat we met 11 
waren. Daar had ik een vriend leren kennen, ik ga geen namen noemen. 19 20 jaar en ging met hem op pad steeds op 
pad en op een gegeven moment gingen wij naar, ik weet het heel goed naar Noordwijk club 70 gingen we dansen en 
tijdens het dansen zag ik dat hij in zijn broekzak ging en hij pakte een potje en deed ie met zijn vinger en die nam een 
lik zo. Ik zie dat maar na afloop komt ie buiten en zat allemaal spuug op zijn lip dus ik vroeg hem: ‘hey vriend wat is 
dat?' Zegt ie: ‘dat is niks voor jou eerste keer zo weet je zo'. Dat was iedere zaterdag was het raak. Nou op een 
gegeven moment ga je mee doen je bent toch wel benieuwd. Dans je beter zie je meer? Ja zo ben ik eigenlijk aan het 
rotzooi gekomen. Sinds die leeftijd is het van de een komt het ander dat was speed, mag je best weten dat was speed 
dat hoorde ik achteraf. Nou dan kom je met jongens in aanraking die van alles gebruiken: ‘dit moet je proberen, dat 
moet je proberen'. En zodoende ben ik heroïne, cocaïne gaan gebruiken en niemand heeft mij verteld dat je van 
heroïne gebruik dat je daar ziek van wordt. Ja je gebruikt een beetje en da ga je thuis en wordt je wakker en alles 
doet pijn: je botten, je benen en alles wet je. Ik wist echt niet weet je dat dat toen door die spul kwam. Weet je ik ben 
gaan bellen en toen werd mij gezegd: ‘je hebt dit zolang gebruikt je hebt het nodig'. Dat ze nu zeggen van je kan ook 
geholpen worden door medicijnen maar nee dat spul. Dus ik ben toch dat spul gaan halen en zo ben ik helemaal 
verslaafd geraakt.  

41 Researcher Hoe oud was je toen ongeveer? Je begon op je 19e? 

42 Respondent Ik denk met heroïne 21 22 jaar ja. 

43 Researcher Dus in een of twee jaar tijd? 

44 Respondent 
Ja maar dat is dat gebeurt en eerste jaar kijk heb ik de hele zeg maar omgeving van mij voor de gek kunnen houden. 
Weet je van mijn familie, niemand wist van heroïne, niemand gebruikte. 

45 Researcher Je woonde nog thuis? 

46 Respondent 
Ja ik heb altijd thuis gewoond. Ze zeiden van:'joh wat is er met jou? Voel je je niet goed?'. Ik had ook werk, ik was 
mijn oom werkte in Gouda als automonteur en hij wist dat ik heel graag als techniek en op een gegeven moment was 
ik leerling monteur. Ik ben daar begonnen als poetser en ben toen opgeklommen tot monteur. 

47 Researcher Was dat na de lts meteen? 

48 Respondent Eigenlijk Tijdens de laatste jaar. Ja want ik wist dat ik toen al zou slagen. 

49 Researcher Het laatste jaar hoe oud was je toen? 

50 Respondent 

18 en een half en toen begon ik ook te werken en nou ik werkte daar 5 jaar was 23 jaar zo. Ja en toen was het al zo 
ver ik was wat ik net vertelde ik zat toen al drie vier jaar aan de drugs en ja op een gegeven moment was al het geld 
wat je verdiend gaat ook, dat wordt ook gezien natuurlijk door de familie en er werd gezien dat ik laat thuiskwam en 
dat ik langer bleef slapen en ik melde me ziek voor werk. Verslaafd zijn en werk dat houd je een tijdje vol maar dat 
gaat gewoon niet samen. Dus ja ik ben daar weggegaan, ontslagen van mijn werk en ja. Zo is het van het een naar het 
andere gekomen, op een gegeven moment heb je geen geld, je maakt zoveel dingen mee met jongens je begint met 
jatten van scheermesjes, je hebt een rugtas en die andere die loopt achter jou die doet je rugtas doet de 
scheermesjes er indamt soort dingen weet je. Op een gegeven moment wordt je gepakt. 

51 Researcher Hoe oud was je toen je de eerste keer gepakt werd? 
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52 Respondent 
22 weet ik bijna zeker. Toen gepakt en nou, helemaal geschrokken natuurlijk. Ja, politiebureau nou ok, proces verbaal 
maken en dan mocht je weer naar huis. Je eerste keer dus je weet niet wat er gaat komen wat er gaat gebeuren. 
Toen heeft ik voor de rechter moest en kreeg gelijk gevangenisstraf. Dan moest ik naar... 

53 Researcher Voor winkeldiefstal? 

54 Respondent 
Ja de eerste keer winkeldiefstal toen moest ik naar Scheveningen en daar was (. Naam) de gevangenispredikant en 
die heb ik zo leren kennen. 

55 Researcher Hoe lang moest je toen vastzitten? 

56 Respondent 

Ik moest de eerste keer 5 maanden. Ja en na drie maanden mocht ik naar huis wegens, vroeger had je goed gedrag, 
en ik ben nog steeds een keurige jongen wat dat betreft. Ja ik bedoel ik had natuurlijk een hele andere voorstelling 
van de gevangenis totdat ik erin kwam. Toentertijd ik kwam daar en toen ik daar een paar weken zat weetje je kon 
daar, vroeger was het heel anders, elke dag had je recreatie, je kon eten koken. Je kon naar de bibliotheek, je had een 
soort structuur daar gekregen, wat je buiten niet had, had ik daarbinnen had je een structuur. Natuurlijk is het als je 
opgesloten bent die eenzaamheid doet wat met jou maar en ik ben laat ik zo zeggen achteraf ben ik een mensen 
mens. Ik houd heel veel van mensen en ja toen zo heb ik (naam) leren kennen heb ik verteld. Ik zeg ja: ‘dit voelt voor 
mij niet als gevangenis' heb ik toen al gezegd. Toen had je een programma van de rode haan (inaudible) had ik ook 
een interview aan gegeven. Toen was het voorbij en kwam ik buiten en ging ik gelijk weer aan de drugs en zo was het 
op-en neer  op en-neer nou gegaan tot 15 jaar geleden dat is nog heel dicht bij er is nog veel te vertellen. Toen ik van 
de gevangenis kwam toen dachten mijn ouders: ‘ja die jongen die is nou clean'. Hun weten niet beter laat ik zo 
zeggen: ‘in de gevangenis als je wil heb je meer drugs dan buiten '. Alleen het is duurder dus je moet zorgen dat je 
aan je geld komt of je moet voor iemand weet je schoonmaken of koken je krijgt het niet gratis. Je moet er wat voor 
doen. Buiten ook, buiten ga je stelen, daar ga je niet stelen, nou ja kan ook als je weet je ja. Daarbinnen had ik ook 
drugs maar alleen maar softdrugs moet ik zeggen. Heel af en toe had je een beetje geld om een klein beetje heroïne 
te kopen of je kwam een kennis die je dankende die je wat gaf of ik kreeg een keer bezoek met dat spul dus zo. 

57 Researcher Dit is allemaal in Scheveningen? 

58 Respondent 

Ja in Scheveningen de eerste keer. In de tussentijd toen ik buiten kom hadden mijn ouders gesprekken gehad met 
mijn, intussen is het mijn ex nou.  Misschien Hun hebben gedacht als die jongen gaat trouwen dan neemt hij zijn 
verantwoordelijkheid staan, dan komt het goed. Nou ja ik kom naar buiten en gesprek thuis vond plaats ze hadden 
gezegd: ‘het is een leuke meid, 17 jaar’. Dus ik ben gaan kijken en ja ik zag die meid, nou ja prachtige meid 17 jaar dus 
ik heb gelijk ja gezegd. Niet eens nadenken wat huwelijk inhoud wat ik moet laten wat ik moet doen wat vaderschap 
snap je? Ik heb gewoon ja gezegd. Zij was 17 ik was 23 en in juli 1983 ben ik getrouwd met haar en ja. En nou ja 
trouwen in het begin goed gegaan maar na een week merkt ze al er is iets aan de hand met mij. Natuurlijk als je met 
iemand als je aan het gebruiken ben. Dan zeg ik tegen haar jo komt goed. 

59 Researcher Waar woonde je met haar? 

60 Respondent 
Eerste tijd bij mijn moeder. Eerste instantie bij mijn moeder daarna naar Alphen aan de Rijn. Dus zo is het gegaan en 
ik ben eigenlijk nooit gestopt met drugs. 

61 Researcher En had je toen je getrouwd was zeg maar, je kwam buiten de gevangenis had je toen ook werk? 



   
                                                                                                           
103 
 

62 Respondent 

Nee, nee, ja ik heb hier en daar wat gewerkt maar gewoon om snel geld te verdienen en als het kon ook nog het 
bedrijf leeg te jatten en met die doelstelling was ik bezig in die tijd. Als je verslaafd bent heb je maar één doel: ‘geld 
hoe kom ik aan mijn geld? Hoe kom ik aan mijn spul? Hoe kom ik aan mijn spul?'. Het is zo door gemodderd en ja zij is 
in verwachting geraakt en tijdens de bevalling van ons kind zeg maar, eerste kind eerst. Ben ik weer in gevangenis 
beland. Ja en deze keer heb ik met een groep iets geflikt waar ik drie jaar voor kreeg. Ja en nou dat is heel moeilijke 
tijd geweest. Ook toen was mijn vrouw in verwachting je zit in gevangenis en ze komt op bezoek en ja je weet dat de 
baby gaat komen en dat je dan vastzit. Dus achteraf gezien heel goed toen mijn ex-schoonmoeder toen ook begon te 
bemoeien natuurlijk maar ja ze hebben gewoon gelijk. Wat gaat er nou gebeuren weet je van: ‘ik heb je mijn dochter 
gegeven en het gaat helemaal niet goed, gevangenis in gevangenis uit daar hele gedoe'. Ok bij de bevalling mocht ik 
bij zijn dus ik kreeg schorsing van de officier. Ok ik mocht een weekend naar huis. Zaterdag gebeurt dus maar ja ik 
ben erbij geweest en ja zij lag in het ziekenhuis natuurlijk met een keizersnede geboren en nou ja na twee dagen 
moest ik weer terug en op een gegeven moment kwam ze op bezoek. Mijn ouders hebben niks met gevangenis maar 
ja ik ben zijn kind dus komen toch een keer op bezoek. Ik had een aantal vrienden die kwamen. Sommigen brachten 
drugs sommigen weer niet. Mijn familie die ik zei nog ik heb een broer waar ik heel goed mee ben. Ik heb hem gezegd 
breng een keer wat mee hij zei: ‘ja hoe moet ik dat doen?' Ik had familie weet je niet maar mensen vrienden die ik 
had. Ik had aardig wat centen opgebouwd en gespaard maar ja zo ging het ging het verder totdat het huwelijk niet 
meer standhield.  

63 Researcher Maar je hebt daar ook drie jaar gezeten toen? 

64 Respondent 
Ja maar als je drie jaar kreeg dan hoefde je maar twee jaar te zitten. Ok even de tijdlijn, de eerste twee keer was het 
in Scheveningen.  

65 Researcher   

66 Respondent Ja 

67 Researcher De eerste keer was je 22 en toen was het vijf maanden. 

68 Respondent Ja 

69 Researcher De tweede keer in Scheveningen was het uiteindelijk twee jaar. Hoe oud was je toen? 

70 Respondent 23 ja 23. 

71 Researcher Ja precies toen ben je eruit gekomen 23 toen ben je getrouwd 

72 Respondent 
Ja en nu ben ik clean maar, ik heb inmiddels nog een paar keer vastgezeten en dan ga je reizen. Volgens mij heb ik 
volgens mij bijna, ik zat een keertje te tellen, bijna alle gevangenissen van Nederland heb gehad. Alphen aan de Rijn 
dichtbij huis heb ik nog nooit gehad en. 

73 Researcher Kan je een klein beetje de tijdlijn schetsen dan krijg ik meer overzicht. 

74 Respondent 

Nou die van 23 was de tweede keer dan ga je naar buiten en gaat het weer een tijdje goed maar en, 88 ben ik 
gescheiden en dat ging gewoon niet. Natuurlijk ben je ontzettend boos op haar want iedereen heeft het gedaan 
behalve jijzelf. Toen ja iedereen heeft het gedaan ex-schoonmoeder, familie, iedereen behalve ik. Nou ja dan gaat het 
nog harder dan denk je ja toen, 

75 Researcher Wacht even toen je ging scheiden van je vrouw dat was dus tijdens de tweede straf? 

76 Respondent Nee daarna daarna, ik heb het een tijdje volgehouden en toen in 88 ging ik scheiden.  

77 Researcher Ok dus je kwam vrij 

78 Respondent 5 jaar daarna zeg maar. 

79 Researcher Toen ging je weer terug bij haar wonen? 

80 Respondent Ja 

81 Researcher Ok en je hebt een dochter? 

82 Respondent Zoon 

83 Researcher Ja en die woonde bij jullie? 

84 Respondent Ja samen opgevoed zo is dat goed gegaan. 

85 Researcher En dat was bij jou moeder? 

86 Respondent Já bij mijn moeder, we zijn ook een alleen gaan wonen in Alphen aan de rijn. 

87 Researcher Daar is ze blijven wonen? 
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88 Respondent 

Maar ik ben wel blijven gebruiken. Toen is het bij mij zo verder gegaan dat het niet meer ging dus toen is zij naar haar 
moeder gegaan en ben ik gebleven weet je en ja achteraf zie je dat allemaal als je gebruikt zie je dingetjes niet zoveel 
en ja ze heeft denk ik niet één maar honderden pogingen gedaan om het goed te doen om het te lijmen maar ik bleef 
in de shit. Ik was blind voor haar die prachtige meid en nou ja zo is het doorgegaan. 

89 Researcher Dus twee keer Scheveningen daarna kan je even schetsen? 

90 Respondent 

Ja 88 toen de scheiding kwam zijn we met een groep jongens weer wat gelikt en nou ja dan toen heb ik 16 maanden 
gekregen en dan toen bleef ik dan een maand of drie in Scheveningen en dan wordt je overgeplaatst en op een 
gegeven moment ja je gaat naar Sittard, Doetinchem, Leeuwarden, Maastricht waar ga je ook heen en soms wordt je 
overgeplaatst omdat ik altijd te betrappen was in de gevangenis met dealen of met drugs of ik was altijd een 
tussenpersoon dus er was altijd iets met drugs te maken gehad en ja. Zeiden ze van: ‘Meneer (...naam) je gaat naar 
een zwaarbewaakte gevangenis'. Als je dat hoort begin je al te trillen van: ‘ow jee dan heb ik nooit meer drugs'. Ik 
werd overgeplaatst naar Maastricht, 3e gevangenisstraf 16 maanden dus ik werd overgeplaatst naar Maastricht en ja 
zeiden ze van het is een zwaarbewaakte gevangenis nou ja ik ging naar de 4e etage. Ik zat zo waar je zat ringetjes 
maken mensen met handboeien zo. Ik schrok me behoorlijk dat was maandag en woensdag had ik bezoek daarzo 
want ik had elke woensdag bezoek want diegene die mij op bezoek kwam kon altijd op woensdag. Wat toen ik dus in 
Maastricht kwam had ik nog een jointje meegenomen en ik had nog een klein stukje over en die had ik in Maastricht 
op de klerenkast gelegd. En ik ging naar bezoek en die jongen had aardig wat softdrugs meegenomen dus ik heb alles 
weggestopt en ik ga terug naar het bezoek en ik vergeet het nooit. Een lange bewaarder (...naam) ik vergeet het nooit 
ik ga terug en hij zegt:'(...naam) we moeten u even spreken'. Ja tijdens uw afwezigheid hebben we een cel controle 
gedaan en hebben we een stukje hasj gevonden. Ik zeg: ‘dat kan ja' wat dat betreft heb ik altijd eerlijk gespeeld dat ik 
gebruik hebt. Ik zeg het want kijk je hebt zoals buiten ook bewaarders die zo kijken van weet je, je hebt bewaarders 
die weten dat als er in de gevangenis geen drugs is dan is het niet te houden dan is er stress weet je. Als er drugs is of 
softdrugs dan is het rustig. Dat laten ze toe dat weet ik ook. Ik heb gezegd nou dat kan dus:'ok'. Ik dacht nu gaan we 
het krijgen handboeien en. Het was de eerste keer dus: ‘drie dagen de tv van je kamer af en drie kwartier alleen dus 
je gaat niet met andere jongens open je gaat alleen open en je kan je wassen en je kleden en als je wil koken maar in 
die drie kwartier. Nou ja ok ik heb drie dagen straf'. Op elke etage heb je een reiniger, iemand die alles schoonmaakt. 
Zijn deur stond altijd open en tijdens die eerste dag al dat ik dus zeg maar mijn toilet ronde heb ga ik me reinigen 
beetje babbeltje van 5 minuten ik zeg: ‘bro heb je? Ja natuurlijk heb ik'. Hem moet je geven want hij kan je steun en 
toeverlaat zijn. Op een gegeven moment heb ik hem aardig wat gegeven zo'n balletje en een beetje wiet en een 
beetje stuf. Weet je wat zegt hij' weet je je hebt een recreatietelevisie. Hij zegt: ‘het is nu donderdag en morgen 
begint het weekend. Hij zegt: ‘als je nu een stickertje pakt en erop schrijft reparatie dan moet je niet zeggen dat ik dat 
gezegd heb gewoon zelf alles doen maar op je kamer heb je een kleine tv. Op de recreatie ene grote'. Hij heeft een 
klein beetje geholpen, de televisie vanuit mijn kamer gezet met een bezem en een handdoek zodat ze het niet zien 
als de deur opengaat. Zo had ik die drie dagen dus TV maar dus donderdag vrijdag, zaterdag kwam de bewaarder 
want die wilde sport kijken en die doet die kast open en ziet geen TV. Maar dan hebben ze gelijk, ze hebben ervaring 
dus ze komen gelijk naar mij toe en doet mijn deur open en hij begon te lachen. Hij begon te lachen en hij vroeg me 
eerst hij zegt: ‘nou ik wil eerlijk antwoord, dan gaan we praten. Hoe heb jij die tv daar gekregen?' Ik zeg: ‘ik heb bijna 
al die drie kwartier de ik heb, heb ik erover gedaan, stukje bij beetje schuiven zodat je niet hoorde.' Ik ga niet zeggen 
dat die jongen mij geholpen heeft want dan is hij ook de l$%. 'Dit heb ik veel meegemaakt hierzo maar dit heb ik nog 
nooit meegemaakt': zegt ie.  Weet je je deur gaat open want om half 5 is het afgelopen en hij zegt: ‘hiervoor van mij 
krijg je geen straf. Ik zie hier de humor van in'. Zo zegt ie dat. Zo is het gegaan en ik ben daar gebleven. Ik had daar 
een fantastische tijd, je kon daar T-shirt met INK gaan zeven dat soort werk deed ik. In de winkel en koken en werken, 
ik was altijd waar ik ook was. Ik blowde wel maar staat zelf in de boeken ik was altijd model gevangene werd er 
gezegd. Dat blowen dat bleef hangen. 

91 Researcher Wanneer is de laatste keer dat je vast hebt gezeten? 

92 Respondent De laatste keer is…nou tis een tijd geleden hoor. 

93 Researcher Hoe oud ben je nu? 

94 Respondent 55 word ik over twee weken. Over 10, 11 dagen word ik 55. Ik denk 15/18 jaar geleden zo, 20. 

95 Researcher Hoe lang heb je toen gezeten? 

96 Respondent Laatste keer heb ik gezeten 9 maanden ja. 

97 Researcher Ok en waar was dat? 

98 Respondent 
Dat was eerst in gevangenis eerste drie maanden in Scheveningen want daar had je HVB-huis van bewaring dus je 
moet toch altijd wachten totdat je de straf krijgt en dan pas in Amsterdam een tijdje en daarna in Rotterdam.  

99 Researcher En waarom heb je daarna nooit meer gezeten? Waarom is het daar gestopt? 
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100 Respondent 

Tijdens alle gevangenissen waar ik ooit gezeten heb of het nou Leeuwarden was of Amsterdam heb ik contact 
gehouden met (…naam) als hij kwam preken. Ik had een soort klik met het geloof zeg maar maar er gebeurde nooit 
wat. En ja wat er gebeurd is ja op een gegeven moment toen ik buiten was kreeg ik een telefoon en in de telefoon 
zegt die gozer van ja papa met (...naam) kan je me opzoeken ik zit in de gevangenis. Was mijn zoon. Die was 20 jaar 
en die belande in de gevangenis. Nou ja ik was toen heel hard aan het gebruiken maar wel nadenken van: ‘wat is er 
hier gebeurt?' 

101 Researcher Dat was na je laatste straf? 

102 Respondent 

Ja maar tijdens mijn gebruik. Ik was wel buiten ja. Dus dat heeft me diep geraakt en ja ik heb heel lang hem niet 
gezien dus ik heb ik ging ik ga van mensen gehoord dat bij blowde. Maar omdat ik ervaring heb als, ik weet kijk je 
moet het niet doen maar omdat ik weet dat als je blowt in de gevangenis kost het je vijf keer zoveel dan buiten dus ik 
had een hele bol stuk meegenomen want als je blowt, als je pakt ok. Dus ik kwam daaraan in de gevangenis, dat was 
in Breda. Ik vroeg aan de bewaarder van: ‘hoe zou ik weten van ik heb hem zo lang niet gezien dus ik weet niet hoe hij 
eruitziet'. Toen ie vijf jaar was is ie weggegaan, nu is ie 20 en zolang heb ik hem niet gezien niet gehoord. 

103 Researcher Helemaal geen contact gehad? 

104 Respondent Nee helemaal niks. 

105 Researcher Mocht dat ook niet? 

106 Respondent Mocht wel maar weet je gebruik en gevangenis dus is verward dus via de rechter op een gegeven moment. 

107 Researcher Via de rechter? Dus je wilde het wel? 

108 Respondent Ja Ja via de rechter is het wel één keer in de drie weken. 

109 Researcher Maar daar heb je geen gebruik van gemaakt? 

110 Respondent Soms wel soms niet en daarom zeiden ze:' ga maar eerst aan jezelf werken'.  

111 Researcher Wie zei dat? 

112 Respondent De rechtbank en kinderbescherming en mensen waar je zo mee te maken krijgt. Maar ok  

113 Researcher Dus ze wilden het wel? 
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114 Respondent 

Ja maar drugs. Maar ok toen zei die bewaarder: ‘als je daarbinnen bent geweest de eerste jongen die je gaat zien een 
jongeman, groot, breed en dat is jouw zoon.' Ik kwam binnen en heb hem omhelst en wat zitten babbelen op een 
gegeven moment. Hij zei wat er was gebeurd, het was niet zo erg niet wat ik gedaan had dus ik was een beetje 
gerustgesteld en toen vroeg ik of hij blowde hij zei: ‘nee'. Toen zag ik twee tafels verder een jongen die ik uit Leiden 
kende. Hij zei:'(...naam)' ik zei 'jo'. Hij blowde wel en ik vroeg van hem blowt mijn zoon? Hij zei: ‘ja maar omdat jij de 
vader bent zegt hij nee' en ik heb zo mijn spul aan hem gegeven. Je weet hoe het je gaat naar de automaat voor een 
blikje en dan pak je, want tijdens het bezoek zit er een bewaarder, dus je pakt het blikje en tijdens het pakken laat je 
de hasj daar liggen en dan gaat hij een blikje pakken en zo gaat dat.  Dan heeft die bewaarder niet in de gaten want 
iedere keer spreek je wat anders af iets met je schoenen of in je shirt. Op allerlei soorten manieren gaat dat naar 
binnen en is dat moeilijk toepakken. Soms is het zelfs de bewaarder als je geld hebt. In de gevangenis zitten soms 
hele rijke mensen. Je kookt voor mensen of maakt hun kamer schoon en zo had ik altijd eten, drinken en hasjiesj. Nou 
toen na het bezoek is het afgelopen en toen leerde ik een hele rijke man kennen. Ik sliep toen niet meer thuis want ik 
sliep in een slaaphuis. Ik denk dat je weet wat een slaaphuis is, ok je moet betalen en s ‘avonds slapen en morgens 
moet je weg. En in het weekend een keer maakte ik macaroni en er komt een vent aan, die vent had een baard zoals 
sinterklaas maar heel mooi verzorgd. Ik was helemaal weg van de baard zo prachtig zag die eruit. En hij zat op de 
eettafel ik was aan het maken macaroni, s ‘avonds maak ik dat meestal snel. zeg: ‘meneer wilt u een hapje eten?' Ik 
geef hem een bord en hij had het in 5 minuten op dus ik geef hem een tweede bord hij had honger. Na het eten is hij 
bij mij gekomen hij heeft mij een paar vragen gesteld en hij vroeg of hij met mij mee mocht lopen omdat ik de weg 
ken. S ‘morgens heel vroeg ik probeer altijd te rekken want het is koud. Kwart voor acht wordt er geklopt op mijn 
deur en ik zeg: ja kom maar naar binnen. Hij kwam innen en ik kon rustig wakker worden. Hij zag gelijk dat ik ook rook 
hij zag de folie. En hij vraagt: ‘wat is dat?' Ik zeg dat is heroïne dat gebruik en en soms een pijpje cocaïne. Eerste wat 
hij vroeg was een slijterij. Ik zei: ‘ja maar de slijterij gaat pas om 9:00 open'. Toen hebben we buiten gewacht bij een 
bushalte en hij gaat naar de slijterij. Steve ik moet je zeggen ik heb veel meegemaakt maar hij kwam terug en had 
hier een fles hier een fles en hier een fles en hij had zo een dikke papiergeld in zijn voorzak zo dik. Ik weet niet 
hoeveel duizend. Zo en ik als gebruiker dat snap je. Maar hij doet dat hij neemt een slokje totdat het een beetje werk. 
Hij vraagt:'drink je?'. 'Ja zeg ik maar geen wijn alleen whiskey.' Nou hij gaf me een flessie, ik ook drinken en hij gaf me 
500 euro. De eerste keer hij zegt nou:'ga je spullen kopen'. Dus ik bel natuurlijk de dealer helemaal in de wolken en 
meteen de dealer gebeld en nou zo, ik heb met die man, hij heeft ik denk dat ik het verhaal wel ga vertellen wat het 
risico is. Ik heb nooit een dubbeltje van hem gestolen omdat ik altijd krijg. Nou in het omgaan met hem evrtelde hij 
mij van joh:'mijn vrouw is na 33 jaar huwelijk vreemdgegaan en ik kon het niet meer ik had geen zin meer in het leven 
en ik ging het einde maken maar een maatschappelijk werker heeft geprobeert me tegen te houden en me hier te 
brengen'. Later toen begon ik hem pap te noemen. Hij accepteerde dat. Ik zeg:'zullen we niet een auto kopen?' Hij 
zegt:'heb je rijbewijs' ik zeg:'ja'. Ik heb een hindoestaanse vriend van me gebeld om een auto te kopen. Maar intussen 
zijn er een heleboel jongens dat (...naam) niet meer ging hosselen maar hij had altijd drugs. Zo zijn ze er 
achtergekomen dat die man heel veel geld had. Soms zat (...naam) hij bijvoorbeeld bij de bushalte,dronken en dan 
kwam ik terug met de bus en zijn zakken waren leeg. Ik had hem al getipt vaker, zet die geld niet daar want jongens 
pakken het. We hebben een auto gekocht. Mijn vriend die ziet wat er gebeurt. Die ziet dat (..naam) zoveel geld had 
bij het betalen van de auto. Na de auto gekocht te hebben zijn we bij hem thuis gaan roken in Leiden, hij had wat 
drugs gekocht en whiskey. Tijdens het roken heeft hij kans gezien, bij hem gingen de gedachte natuurlijk van veel 
geld. Toen heeft hij zijn halve broer gebeld:'hier zit een rijke man, hoe gaan we dat doen?' Op een gegeven moment 
is zijn halve broer met een antiliaanse jongen binnengekomen en intussen hebben ze mijn kentekenpapieren 
gerotzeld zonder dat ik het wist. Toen ik naar huis gegaan was ik mijn papieren van de auto kwijt. Na heel wat halen 
en trekken kreeg ik dat papier maar in de tussentijd hebben ze de sleutel van de sleutelbos van de auto weggehaald, 
kan je nagaan. Nou ik ging met (...naam) naar mijn moeder huis daar hadden we toen een kamer. Toen zijn we gaan 
slapen en woensdag had ik een afspraak om 14:30. Ik ging naar buiten en wilde naar de auto gaan maar toen stond 
de auto er niet meer. Ik weet gelijk van ik heb een taxi gepakt en ben erheen gegaan. Ja hoor daar stond die auto 
maar de achterklep was open. Ik ging er in en terwijl ik op de achterbank zit krijg ik een pistool en een mes op mijn 
keel. JA wat doe je dan? Dus ik werk mee. Toen wist ik het al. Nou ik werd meegenomen naar een andere 
hindoestaanse jognen die ik ook ken daarboven en daar werd verteld (...naam) we willen je niks doen maar jou vriend 
heeft veel geld dus we willen hem ook hier hebben. Nou ja in het begin had ik altijd wat geld bij me en dus hebben ze 
al dat geld gepakt en toen moest ik verplicht heroine roken en hebben ze me geboeid. Ik ha dalleen maar witte rijst 
met olie. Ik had altijd twee bewakers bij me en als ik één foute ding zei kreeg ik nog klappen ook met een soort stok 
een soort riem. Dat heeft drie dagen geduurd en toen zijn ze naar (...naam) gegaan dat ik een ongeluk had gehad. Hij 
wist niet beter en was mij aan het zoeken en is met die jongen in de auto gestapt en wordt meegenomen naar waar 
ik ben. Hij wordt naar boven genomen en ziet precies wat er gebeurt. Ik ben in de voorkamer en (...naam) wordt naar 
een kamer drie meter verderop gebracht. Nou mij werdt gefluisterd (...naam) moest naar de bank. En zo zijn we 13 
dagen gegijzeld geweest. Mij werd toen gezegd dat (...naam) naar de bank moest. Later zei hij:'ik hoorde ze jou slaan 
en ik probeerde bij je te komen'. Hij is natuurlijk  steeds met die jongens naar de bank geweest. Ik weet niet precies 
hoeveel maar de laatste dag kwam ik erachter. Kijk die jongens die daar zijn kijk je bent wakker en je ziet het mar 
mijn rug was helemaal open van slagen en wakker worden en niet goed. Op een gevgeven moment kijk gaat de 
hafbroer naar beneden en die riep mij van beneden. Hij gooide met de raam want je bent toch wel alert weet je kijk 
wat er gebeurt. Hij zegt:'(.naam) kan je dit ding in de kast in de tweede la zetten'. Die jognens waren niet wakker en 
toen ging een van die huisbaas ging weg maar ik hoorde hij deed die deur niet op slot en dat weet je hoorde ik en dit 
is mijn kans. Dit is min kans! Dus ik keek weetje tot die jongens daar waren en nou een beetje slapen. Op een 
gegeven moment heb ik de poging gewaagd dat ik net deed alsof ik naar de toilet ging en ik had een korte broek aan 
en t-shirt en ben ik gaan rennen op de trap en ik ben gaan rennen rennen rennen zo goed als ik kon ongeveer een 
minuut of 8 gerend en toen kwam ik in de sportschool van mijn broertje. Ik kwam zo binnen en 30 seconden daarna 
kwamen die jongens. Maar zij durfden niet de sportschool binnen te komen. Mijn broertje zei:'waar ben je? We 
waren allemaal zoeken en moeder.' Ik zeg ja:'kom eens hier en maak eerst een foto van mijn rug en dat zijn die twee 
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jongens die daar net en hij rennen naar buiten'. Zo nou uiteindelijk de optelsom was 161.000 euro was weg. En ik 
moest gokken van die jongens en ik moest verliezen anders kreeg ik meer klappen snap je. Nou ja 161.ooo weg en 
dat weg en ik heb het verhaal aan mijn broertje verteld en dus nooit een politiezaak geweest. Dus het is gewoon op 
een andere manier is het afgehandeld. Dat heeft natuurlijk ook litteken gemaak. En die jongen die dat flikte die kon 
s'nachts niet slapen want die hoorde dat ik buiten was en met pistolen liep en opzoek naar hem was. Dus zijn moeder 
hoorde die verhaal dus die belde mijn moeder op. Die zei mijn zoon kan niet slapen en is gek aan het worden en toen 
heeft mijn moeder het verhaal verteld wat er aan de hand is, wat jou zoon mijn zoon  aangedaan heeft en zo is beetje 
het verhaal gegaan en nou ja ik heb ik had toen veel geld (...naam) had veel geld en nou ja ik heb mensen daarna geld 
betaald om te doen wat ze moeten doen. En twee van die jongens, jammergenoeg heeft de halfbroer die heeft, die 
heeft zeg maar zijn straf eigenlijk ontlopen. Die andere twee niet. Die verhaal is toen ten einde gebracht en eigenlijk 
door de contact door de moeders is het gebeurt dat er niks gebeurt is maar toen op een gegeven moment kwam 
(...naam) bij me thuis en hij had een brief bij zich en tijdens dat dat gebeurde toen ik buiten was na de gijzeling heb ik 
ook een vriendin leren kennen. Ook een hele rijke vrouw ja en ik sliep gewoon in het park samen met  en toen 
hoorde ik:'(...naam) hier ben ik' en ze kwam eten brengen en ik mocht bij haar slapen. 

115 Researcher En vanaf toen ging het beter met jou? 

116 Respondent 

Nee ik ben toen bij haar ingetrokken en toen kwam (…naam) met een brief waarin hij had geschreven:'ik heb geen zin 
meer in dit leven.' En hij was bij mij thuis en hij ging braken en op een gegeven moment ik weet niet wat hij gedaan 
heeft maar hij trok zo zijn hele ingewanden uit zijn mond, ik zie het nu gebeuren. Ik dacht dit is net een tovenaar dat 
hij balletjes en slangetjes uit zijn mond haalde. Ik heb ambulance gebeld en hij is meegenomen en de volgende dag 
ging ik naar het ziekenhuis en was hij overleden en in het briefje heeft hij een half miljoen euro nagelaten. Nou ik heb 
1 ton goed gebruikt kan je zeggen en de rest verdeeld aan jongens en gebruik oopgemaakt. Toen zijn er heel veel 
mensen met mij gaan praten en ook.. 

117 Researcher En toen in die tijd woonde je bij die vriendin? 
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118 Respondent 

Ja en toen is de CAD centrum voor alcohol en drugs zijn met mij komen praten en die zeiden:'dit kan niet wat je 
meegemaakt hebt en doet en ik zei ik ga een poging doen.' Daar heb ik dus geleerd en gezien maar saar heb ik ook 
ene keer een heel grote fout gemaakt. Ik ben een keer met de portemonnee van die man weggehaald. ALs je wil 
vertel ik het zoniet dan niet heb ik het bij deze gedaan. Achteraf heb ik later, die verhaal ga ik kort maken. Die man 
vraagt tegen mij:'weet je waar mijn portemonnee is?' Dat heeft me zo geraakt. Hij denkt dat ie verloren heeft maar 
wil niet verloren dat k het gedaan heb. Ik was daar een soort kind aan het worden. Vandaar ging ik naar school en 
ging ik stage liepen op de boerderij en ik zorgde voor gehandicapte kinderen autistische kinderen. Het ging bijna 13 
maanden heel goed. MAar toen ik thuiskwam heeft die vriend waarmee ik de oortemonnee heeft gestolen heeft in 
mijn huis ingebroken en die huiseigenar komt binnen en toen heb ik gebeld:'dit is gebeurt met je portemonnee.' Hij 
zei:'kom je morgen gewoon werken?' Ik zei:'ja'., Het verhaal heeft me zo geraakt. We gingen aan de keukentafel, ik 
zijn vrouw zijn gaan zitten en ik heb de hele verhaal verteld. Daarmee wil ik zeggen het gesprek en de liefde die ik dar 
gevoeld heb, vanaf daar ging ik naar de kerk, de christelijke kerk. 

119 Researcher En vanaf toen was je clean? 

120 Respondent Ja vanaf die tijd was k clean maar er is wel een terugval geweest af en toe. 

121 Researcher Even drug naar de gevangenis over die structuur die je buiten niet had? 

122 Respondent 
Ja, het was prachtig het was nooit kijk, ik heb één dag gehad in al die gevangenis dat ik niks te blowen dat ik geen 
drugs had. Toen pas heb ik gemerkt dat eenzaamheid ja. Het waren andere tijden als je een beetje kon praten kon je 
veel geregeld krijgen ja.  

123 Researcher En contacten opgebouwd? 

124 Respondent ja veel contacten waar ik erg veel aan heb zoals exodus he en de gevangenispredikant  

125 Researcher In goede en in slechte zin? 

126 Respondent 

Ja soms handelde ik wel met jongens. Maar na die 13 maanden clean ging ik denken en wat ging ik doen al ik nog 
ouder werd? Het kon niet zo verder. Ik had eigenlijk al 10 keer dood moeten zijn. Spelletjes, sport, praten en hulp 
voor drank en drugs. Zo zijn dingetjes gegroeid en gebloeid en zo is het gekomen dat ik helemaal drugsvrij ben. En 
heel af en toe komt er nog een drank naar voren een borrelthe whiskey en ik rook nig drie sigaretten per dag en 
woensdag ga ik ermee stoppen dat is de afspraak met de psychiater met de verpleging en diabeet ook, ik heb suiker 
en die gaat me middelen geven. En wat heel belangrijk is, vroeger was ik niet eerlijk en als je niet eerlijk bent kan je 
nooit geholpen worden want ja wie houd je voor de gek. Al maak je fouten mensen zien dat, horen dat en zien je 
zwakheden. 

127 Researcher Even tussen door, tussen al die gevangenisstraffen door heb je vaste banen gehad? 

128 Respondent 
Ja ik ben buschauffeur geweest in Boskoop. Magazijnmedewerker geweest, corierdienst gereden dat soort dingen 
acht maanden, half jaar negen maanden. 

129 Researcher En blijven hosselen? 

130 Respondent Ja dat hoorde erbij. 

131 Researcher 
Ja ok even kijken, (*pauze om de hond buiten te laten*). Ja vroeger waren de tijden anders gaf je aan over de 
gevangenis, hoe heb je dat beleeft? 

132 Respondent 
Weet je voor mij hoe ik gezeten heb was het een soort opvoed/trainingskamp in plaats van gevangenis. Maar ik praat 
over de jaren 80' die waren anders he. Alles wordt soberder nu, heel weinig recreatie en ja het is natuurlijk ja, ik weet 
het niet. Alleen nu je er buiten komt met aanvragen van een uitkering enzo is ontzettend lastig daar heb ik last van. 

133 Researcher Wat heeft dat voor impact in het dagelijks leven nu en vroeger? 

134 Respondent 
Ach, vroeger kijk, ik heb met een balk op via de gemeente Leiden heb ik iemand achterna gezeten, heb ik een raam 
kapot gemaakt politie erbij en de dag erna kreeg ik wel een cheque. Kijk ik kreeg niks maar je moet wel alles betalen. 
Éen woord gingen ze mij afwijzen tot ik met de balk naar binnenkwam en achter de persoon aanging. 

135 Researcher Maar dat had te maken met je verleden? 

136 Respondent Ja ook natuurlijk kijk ik gebruikte toen ook en ik heb geen geld. 

137 Researcher Vertel je mensen dat je vast hebt gezeten? 

138 Respondent 

Jawel kijk (…naam) die zegt:'je hoeft niet op alles te antwoorden, je moet zelf nadenken.' Maar ik heb gezegd net in 
het begin tegen jou, ik begon ook, als ik iets weet en ik weet hoe dat werkt, ik ben zelf op de politieacademie geweest 
om de politie te vertellen hoe het werkt. Ik heb meestal met de politie gehad he dan kkmen ze je halen met z'n twee 
eentje is een beetje soft de andere is een beetje strak en dan vertel ik hoe criminaliteit gaat om het makkelijker te 
maken voir hun. 

139 Researcher Wat vind je van de politie? 
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140 Respondent 

Ja het heeft twee kanten weet je. Politie moet er zijn maar ze moeten niet denken dat ze alles is. Misschien op een 
andere manier. Ze zijn al bezig in Amerika en op de sites waar ik kijk zijn ze bezig om de politie een soort broer van je 
te maken in plaats van:'hey ik ben politie.' Ik heb er niks tegen weet je ik haat ze niet en als ze wat vragen krijgen ze 
ook antwoord. Als ze er niet zijn ja dan wordt het een zooitje. 

141 Researcher Wat denken mensen over ex-gedetineerden? 

142 Respondent 

Ik denk niet goed nee, ik heb gesprekken gehad met mensen, normale mensen die nooit mij kenden maar wel van 
gehoord. Van mij hgehoord had, nou nooit in mijn buurt wilden komen, nooit iets te maken totdat ik in gesprek kon. 
BV. Mevr. (…naam) kom ik in gesprek en hebben we samen gebeden en daar is ze achter gekomen van het heeft in de 
krant gestaan ik heb het bij mijn moeder thuis van:'(...naam) heeft mijn horizon verbreed.' Door het gesprek wat 
(...naam) heeft gedaan ben ik in de gevangenis gaan werken om jongens te helpen. Als je niet weet denk je hij heeft 
gestolen en hij is een dief en zo gaan mensen om met mensen die hebben vastgezeten. Maar als je ja, als ze leren 
kennen wie je bent als ze ziet nou ze hebben ook twee handen twee voeten zelfde hart en klein hartje en dat 
omstandigheden doen in de gevangenis kan iedereen komen. Het kunnen straatjongens zijn en advocaten 
omstandigheden zijn heel lastig. Ik weet wel dat mensen heel negatief denken maar als ze tijdens het werk wat ik doe 
kom ik natuurlijkv eel in aanraking met heel veel ouders, mensen en dan zie je dat er heel anders gedacht worden 
dan gelijk, ik heb gesproken met Hero Brinkman met stichting ontmoeting. Het was een tijd dat de regering zei:'alle 
daklozen krijgen één kans'. Ik kreeg een schouderklopje en veel respect. We gingen de regering adviseren 
vameerdere kansen in plaats van  één kans.  

143 Researcher Zo wil je zelf dus een stukje beinvloeden? 

144 Respondent 

Ja precies en mensen ook, ik maak ook duidelijk dat mensen he, ga niet zo denken het zijn mensen. En ook natuurlijk 
wat heel belangrijke rol gespeels heeft in alles bij mij is het geloof. Ik denk als ik de heer jezus niet had aangenomen 
dat ik al verbrand was of onder de grond was. Dat weet ik 100% zeker. Afkicken dat heb ik  natuurlijk eerder 
geprobeerd. Als je verslaafd bent en je wil er vanaf dan zijn er genoeg mensen die je willen helpen maar dan is het 
geloof ontzettend belangrijk geweest voor mij.  

145 Researcher En je denkt dat je wel invloed kan hebben via die lezingen bijvoorbeeld? 

146 Respondent 
Ik weet het zeker! Want alle reactie die ik krijg van kinderen he, boeken, moppen zo.:'oh (naam...) teken dit, ik hoop 
dat je een huis kijkt dit zus, maar je hebt zo'n mooie talent je hebt zoveel talent je kan goed tafel tennissen of 
moppen vertellen' Soms krijg je brieven of kaartjes van ouders ' één jaar daarna krijg ik nog steeds kaartjes soms. 

147 Researcher Denk je dat je iemand zoals Hero Brinkman ook kan overtuigen? 

148 Respondent 

Dat weet ik, ik hem hem toen overtuigd, daarom als ie gesprek heeft gehad kijk hij is gewoon een goeie man. Maar hij 
is rechtstreeks anders denkend een beetje. Ja dat, dat jahet is een moeilijk vraag wat je me stelt. Ik denk als hij met 
mij in gesprek gaat, ligt ook aan welk onderwerp, kijk zijn geloof is natuurlijk heel wat anders. Als ie over gevangenis 
en over straatjongens en over drugs en over, met mij in gesprek gaat denk ik bets dat ik hem kan bewegen ja. 

149 Researcher Kijk dan komen we bij het politieke stuk van het interview uit. 

150 Respondent 

Ja ik ben best nieuwsgierig naar politiek. Ik heb gisteren nog eens tukje gesproken met iemand ik zeg ja, dat pappen 
en nathouden van VVD en partij van de arbeid wat ze aan het doen zijn. Aan de ene kant ben ik heel blij wat er nou 
Denk weet je Denk. Dat is alleen gekomen door het gedoe wat die twee partijen aan het doen zijn. Elkaar boven het 
hoofd houden en liegen en kiezers bedriegen snap je. Daarom is de PVDA zoveel mensen kwijt en VVD dat Rutten nog 
gebleven is na al dat gedoe en gerommel dat is een wonder apart. Maar ik denk dat, ja dat gekomen is het denk met 
die turk en Sylvana is erbij gekomen en nog een paar. Ik zit zelf ook te denken om bij hun aan te sluiten. Ik ben aan 
het nadenken om mijn achtergrond te vertellen en waarom ik zo fantastisch vind dat ik deze doelgroep ook, als jullie 
mij daarvoor een stukje ruimte geven dat ikd at kan vertellen dan wil ik best wel. 

151 Researcher In wat voor vorm wil je aansluiten? Wil je lid worden? 

152 Respondent 
Ja ja lid worden en de zwakke mens weet je voor dat soort mensen een stukje kan betekenen. Als ze dat zeggen van 
ok en ik denk dat dat heel iets is want in de politiek ja, wiedoet dat? Ja je hoort ze wel praten. Je moet naartoe 
werken je moet luisteren. 

153 Researcher Zou je ook in het parlement lid willen worden? 

154 Respondent Nou dat weet ik nog niet. Ik zou eerst lid willen worden van die partij en uitwerken weet je. 

155 Researcher In een commissie gaan zitten? 
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156 Respondent 

Ja precies en van daaruit de land in. Niet vanaf daar die tafel gaan praten want dat helpt niet. Weet je wat het is, als 
je nu in de kerk stapt en je vraagt aan de kerk mensen 300 he en je vraagt:'wie heeft er een hulp vraag?' dan zie je 
geen een vinger. MAar als je vraagt van:'wie wilt er hulp bieden?'. Dan steken ze allemaal maar hoe of wat. Als je de 
bedoeling hebt om te helpen dan moet je dat doen. MAar als je gaat van de regels, wat er gelegd wordt dan kom je er 
niet. Dat moet veranderen en is aan het veranderen. 

157 Researcher Ok, en wanneer is deze interesse begonnen? 

158 Respondent 

Ja sinds ja, dat was al een beetje maar door het drugsgebruiken weet je. Kijk als je zelf liegt en bedriegt en gebruikt 
dan kom je er niet. Maar sinds ik echt nuchter ben en sinds ik zie dat mijn woord iets doet met mensen dat ik ook 
iemand ben. Dat ik bruggen kan bouwen tussen mensen en ja dat is nu twee jaar geleden. Twee jaar geleden is het 
echt. 

159 Researcher Hoe lang ben je clean nu ongeveer? 

160 Respondent Echt clean ben ik al heel, al lang, zeven jaar. 

161 Researcher Maar twee jaar geleden had je zoiets van..? 

162 Respondent 
Ja dat ik dan dat ik, ja, ik ging altijd luisteren naar politieke dingen en daarom denk ik, ik weet het niet, ik heb gisteren 
nog met iemand over gehad, wie weet wat de toekomst gaat bieden maar ik heb wel interesse. Je hebt zoveel 
mensen die gebroken zijn die hulp nodig hebben en dat lukt niet als je gewoon ja achter die bureau vandaan... 

163 Researcher Heb je ook ooit gestemd? 

164 Respondent Altijd. 

165 Researcher Vanaf je 18 al? 

166 Respondent 
Nee, altijd, kijk weet je ik denk laatste 20 jaar. Ja echt in mijn verslavingstijd toen zat ik misschien bij een dealer thuis 
of aan de drugs. 

167 Researcher Waarom toen niet? 

168 Respondent 
Geen tijd, geen interesse en ja altijd de drugs maar ja dat verslaving dat roep je in plaats van politiek of mensen of 
helpen. Wat wel in je zat maar nee. 

169 Researcher En je familie waren die actief? 

170 Respondent Mijn familie, met al mijn broers en zusjes gelukkig altijd goed contact tot de dag van vandaag. 

171 Researcher Ook tijdens de hele periode? 

172 Respondent 

Dat is ook, ik heb het nog niet gezegd maar we zijn toch bezig, ene kant wat mijn redding is geweest ja, want ik had 
natuurlijk veel Hollandse vrienden die op een gegeven moment, we hadden veel gestolen en gelogen en mensen 
kenden mijn problemen. Dan gaan de deuren dicht. En wat gebeurt er met zo iemand als de deuren dicht gaan. Wat 
gebeurt er snap je? Dat is toch in te vullen. Wat gaat die dan zoeken? Dan kom je nog erger in de problemen. Daarom 
zei mijn familie, god dankjewel, ik denk dat dat ook de redding is geweest. 

173 Researcher Maar je hebt dus eigenlijk twee levens anast elkaar in die periode? 

174 Respondent Ja je bent ook gewoon twee personen. 

175 Researcher Dat heb je best lang gescheiden kunnen houden? 

176 Respondent Ja. 

177 Researcher en toen je nog vast zat met die mensen daar, je had ook kennissen daar? 

178 Respondent Ja ik maak snel contact. 

179 Researcher Waar spreek je met hen dan over? Met andere interviews krijg ik weleens interessante input. 

180 Respondent 

Dat is altijd anders. Kijk daar gaan de gesprekken over kijk, in principe wordt daar de persoon voorbereid als je buiten 
bent wat je dan samen gaat flikken dat gebeurt ook. Want daar zie je natuurlijk de mazen en de gaten want daar zit je 
dicht en daar ga je gebruiken:'hoe kom ik weg en waar zit die gat en waar zit die maas?' Welk metaal kan ik zagen? 
Daar gaat het over maar ook over het leven over zingeving. Vooral als je in de groepen van (...naam) zit. Maar als je 
het met die jongens erover hebt is het niet vaak huiselijk. 

181 Researcher (…naam) was ook politiek actief. Heb je daar gesprekken mee gehad? 

182 Respondent 
Ja hij zei:'die drugs heeft je inactief gehouden maar jij bent een bruggenbouwer maar iedere keer dat rotdrugs in je 
leven'. 

183 Researcher 
Even kijken ja ik ben bijna door mijn hele lijstje heen. Ik hoef vaak niet veel te vragen dat komt vaak vanzelf. Hoe is nu 
het contact met je zoon en met je ex-vrouw. 
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184 Respondent 

Nul komma nul. Ja laat ik het zo zeggen dat is nul komma nul. Ik ben ja natuurlijk weet je er komen zioveel 
gesprekken over mijn zoon. Er zijn mensen om mij heen waar ik contact mee heb. Maar ik ben niet 100, echt, 
echt,…opzoek om weet je, ik wil eerst even mijn huis hebben, alles op orde hebben dat ik opzoek ga. Want anders 
weet je is er kans, ik weet ook wel weet je dat mijn zoon op een gegeven moment gaat ie zijn vader zoeken. Hij heeft 
in het begin met mij samen iets gedaan, toen zat ik in een heel andere. Ik weet niet welke gedachte hij heeft over mij. 
Hij is een volwassen kerel 31 jaar. Ik begreep dat ik twee of drie kleinkinderen heb waar ik niks van weet. Denk je dat 
dat mij niet pijn doet? Natuurlijk. Maar ik wacht tot ik een baan heb en iets aan hem kan bieden. Ook al kan je met 
geld liefde niks kopen. Kijk als hij de stap zet, eerst, ik zeg niet dat hij eerst moet zetten. Kijk, mijn ex denkt heel 
anders over mij. Daar ligt het ook een stukje aan. Wij hebben vroeger een soort van ruzie en zo. Van mijn kant is het 
vergeven. Ik heb zelfs iemand die mij ontvoert had vergeven. Ik weet niet wat gebeurt als hij voor mijn neus staat 
maar ok.  

185 Researcher Ok 18 tot 20 jaar geleden was ongeveer jou laatste straf? 

186 Respondent 8 jaar geleden zeg je? 

187 Researcher Nee 18, 

188 Respondent Ok 

189 Researcher In die periode wilde je actief worden? 

190 Respondent Ja tegelijkertijd met de kerk.  

191 Researcher Ok mag ik vragen op wat voor partijen je allemaal hebt gestemd? 

192 Respondent Ja nou ik weet niet maar, de partij van de dieren, de groene partij, ik heb twee jaar D66 gestemd, Christen Unie. 

193 Researcher Gevarieerd dus? 

194 Respondent 
Ja kijk omdat, ik bedoel, ik kijk ook hoe ze het doen he. Doen ze ook wat ze beloven? Want dan ga ik he tgesprek, 
soms shcrijf ik brief. Als ik vind dat ze dit hebben gezegd en ja ok na een jaar, je geeft ze toch een kans. Na twee jaar 
als ze meer dan 50% niet halen dan gaan ze bij mij af. 

195 Researcher Hoe controleer je dat? Hoe doe je dat? 

196 Respondent 

Vanalles, via bladen via naar de groepen te gaan weet je, mensen waar ik smaen mee werk. Wij hebben altijd 
gesprekken elke drie weken. Alleen mensen die gestemd hebben, er komen niet anderen en dan gaan we dat doen. 
Boven de 50% stem ik nog door maar als wij vinden datr, kijk als ik nu had gestemd op VVD of partij van de arbeid 
dan waren we 36 er één keer van af. 

197 Researcher Om de drie weken? Met de kerk meeting? 

198 Respondent Dat ook. 

199 Researcher Wat is om de drie weken? 

200 Respondent Dan hebben we een soort politieke café. Een sorrt politiek café en dan. 

201 Researcher En wie zijn dat? 

202 Respondent Mensen, kenissen bij elkaar weet je.  

203 Researcher Dat hebben jullie zelf opgezet? 

204 Respondent 
Dat ebstaat al heel lang. Dat zijn een stuk of vijf die dat al heel lang doen en dan trekken ze mensen bij. Van hun 
hebben we ook geleerd. Nou het is het verschil waar het is ene keer hier ene keer daar. Het is gewoon soms letterlijk 
in een café. Soms is het bij iemand thuis. 

205 Researcher Heeft die groep ook een naam? 

206 Respondent 
Ja er is een naam maar dat gaat nog niet komen. Er gaat volgend jaar gestemd worden. Het natuurlijk landelijk moet 
erkend worden alvorens de naam bekend wordt gemaakt. 

207 Researcher Ze willen ook een partij oprichten? 

208 Respondent 

Ja ze zijn, we, ze zijn mensen mee bezig en daaorm zeg ik, ik heb het voorstel gedaan bij denk. Over twee en een half 
week komen we bij elkaar en gaan we het hebben over denktank en hoe hun gedachten gaan zijn. Van ok we gaan 
kijken, dus we gaan een gesprek met die mensen. Dus dan gaan die vijf mensen of twee van ons die gaan daar in 
gesprek en als het goed bevangen wordt dan gaan wij denk ik, kijk vroeger heb ik gevoetbald, we habben een naam 
FC Sunum maar we waren aangesloten bij Alphense boys. We willen zeg maar lid worden van jullie en dan ja., 

209 Researcher In de gemeente of provincie? 

210 Respondent Het begint natuurlijk bij de gemeente. 
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211 Researcher Welke gemeente? 

212 Respondent Waar die mensen zitten is Almere, die grotere mensen.  

213 Researcher Die vijf die de groep hebben opgericht? 

214 Respondent 
Die echte gaan de landelijk echt in om gesprekken te voeren en zus zo. Ze begonnen met 7 en het is nu 36 en 
komende week omen er nog twee. 

215 Researcher Wat zijn jou acties daarin? 

216 Respondent 
Mijn rol is ja, hoe zeg jedat. Mensen zeg amar praten met mensen, proberen iemand voor ons te kiezen zeg maar. 
Gesprek gaan met mensen en vertellen wat we doen. Een beetje bekendheid geven. 

217 Researcher Maar er is nog geen naam? Hoe kan je dan bekendheid geven? 

218 Respondent Natuurlijk kan, als ik nu met je in gesprek gaat dan weet je wat ik bedoel. 

219 Researcher Nee snap ik maar er is nog geen naam of identiteit. 

220 Respondent 
Ja maar volgend jaar, is de afsrpaak komt er een naam. Maar dat heeft ook ermee te maken daarom zeg ik twee en 
een halve week. Omdat denk is opgericht en de gedachtegang gaat naat Denk toe dus wat gaan hun zeggen? 

221 Researcher Jullie waren al bezig en toen kregen zij bekendheid? 

222 Respondent 
Precies ja, misschien hebben un, niet misschien ik weet zeker dat als ze zeggen, als jullie bij ons komen dan moet je 
ook bij ons dingen overnemen en letters van de naam. 

223 Researcher Maar is dit geheim? 

224 Respondent Nee nee het is niet geheim. Als ik het over twee en een halve week ga wil ik dat krantje voor jou bewaren.  

225 Researcher Ok! Dan heb ik alles nou. 

226 Respondent Ok harstikke tof. 
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Interview #5 

Date 2-6-2016 

Time 10:00 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 01:03:00 

Pages 113 - 123  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher 

Het is interview 6 of 7, 2 juni en het is nu kwart over twaalf. Elk interview loopt anders, Bij jou beginnen we bij je 
periode als kind. Als je dat goed vind. En lopen we het gewoon helemaal door. Je gaat merken dat ik vragen meerdere 
keren ga stellen, puur omdat heel veel van dingen van vroeger kan je je gewoon niet helemaal goed herinneren. De 
ene keer dit antwoord de andere keer dat antwoord. Mensen zijn niet het meest betrouwbaar. Af en toe ga je 
merken dat ik vragen meerdere keren stel. We gaan gewon even beginnen. Ben je in Nederland geboren? 

2 Respondent Ja 

3 Researcher Waar ergens? 

4 Respondent In Rotterdam. 

5 Researcher In wat voor wijk, buurt ben je opgegroeid. 

6 Respondent ja wel in zo'n armoede. Kruiskade weet je wel. In Rotterdam-West. Vandaar gingen we verhuizen naar Feyenoord.  

7 Researcher Hoe oud was je toen je in Feyenoord woonde? 

8 Respondent Een jaartje of 4,5. 

9 Researcher EOK, en hoe was Feyenoord? 

10 Respondent 
JA was een rommeltje, achterstandsbuurt, junks, ik heb zelf meegemaakt dat ik gewoon naalden van buren die naast 
ons wonen gewoon lagen op de trap. 

11 Researcher Dus doe woonden in een soort van flat? 

12 Respondent Portiekwoning. 

13 Researcher Hindoestaanse familie? Die kwamen direct uit Suriname? 

14 Respondent Ja mijn ouders zijn daar geboren. 

15 Researcher En wanneer zijn ze hier gekomen? 

16 Respondent Ze zijn hier gekomen met de onafhankelijkheid in 1975. 

17 Researcher Ookal ja? Ja toen was de instroming. Broers en zussen? 

18 Respondent JA één broer en één zus. 

19 Researcher Jij bent de oudste? 

20 Respondent Ja. 

21 Researcher Verantwoordelijkheid dus? 

22 Respondent Ja ze zijn gelukkig goed terecht gekomen die twee. Jawel. Tenminste ze hebben geen problemen met justitie gelukkig. 

23 Researcher Ok en vertel over je schooltijd. 

24 Respondent Even kijken, ik ben op 12 jarige leeftijd naar…verhuist. 

25 Researcher Amsterdam? 

26 Respondent 
Nee Schiedam. Toen zijn mijn ouders gescheiden. En mijn moeder vond de buurt, was echt achteruit aan het gaan. 
Toen heb ik gewoon de middelbare school afgemaakt. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. Heb ik detailhandel 
gedaan. 

27 Researcher Allemaal achter elkaar? 
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28 Respondent 

Ja heb ik ook afgerond. Daartussen heb ik bij de Bristol 6 jaar gewerkt. Ik heb verschillende baantjes nog gedaan. Dat 
is hoe ik bij, even kijken, na de MBO ben ik, heb ik twee jaar niks gedaan eigenlijk. Ik wist niet precies wat ik wou. Na 
die twee jaar was ik het een ebetje zat. Toen ben ik HBO marketing en management gaan doen. Bij HBO Nederland. 
Ook Rotterdam. Die heb ik in 2006 afgerond en voorat ik hem heb afgerond moest ik stage lopen. En in die tijd was 
het heel racistisch weetje, om buitenlandse stagiaires aan te nemen. Uiteindelijk heb ik eegn stageplaats kunnen 
vinden. Ik had toen nog de mogelijkheid om af te studeren zonder stage. Dat kan nu niet meer. Dat heb ik gedaan en 
toen kon ik geen werk vinden. Even kijken toen ben ik met de klasgenoten een slijterij begonnen. Tot  2009/20010 
maar we werkte veel in de nacht we, hadden ook zo''n nachtservice. 

29 Researcher Hoe oud was je toen je was afgestudeerd en die slijterij bent begonnen? 

30 Respondent Weet ik niet meer. Ik stopte toen ik betrokken raakte bij import. 

31 Researcher Bij wat zei je? 

32 Respondent Bij importeren en toen 38 maanden straf. 

33 Researcher En dat was toen je eerste straf? 

34 Respondent 
Ik was daartussen een beetje gepakt met vuurwerk en vuurwerkhandel maar dat was ook een taakstrafje en een paar 
dagen binnenzitten. 

35 Researcher Hoe oud was je toen je de eerste keer taakstraf had? 

36 Respondent 

De eerste keer? Ik was de eerste keer 25 want mijn ex van me die had mijn moeder aan de haak getrokken in de 
winkelcentrum. Dat was mijn exvriendin en ahar broer. Toen heb ik die broer helemaal de tyfus geslagen en haar heb 
ik een paar klappen gegeven. Toen had ik een taakstraf toen as de eerste keer. Ja mijn moeder weet je daar moet je 
gewoon niet aankomen. Dat was de eerste keer. Toen een paar keer vuurwerk toen een paar jaar biks. 

37 Researcher En wat deed je in de tussentijd? Zat je bijvoorbeeld op sport? 

38 Respondent 

In Feyenoord niet want mijn ouders hadden het niet breed. Mijn vader had geen werk en toen gescheiden, daarom 
heb ik nooit op sport gezeten. Toen we naar Schiedam zijn verhuist ging mijn moeder werken en toen heb ik wel een 
paar jaar nog op voetbal gezeten. En ik heb nog heel eventjes een beetje karate gedaan maar daarna heb ik niks meer 
gedaan. Want daarna had ik een stageplaats bij Britsol. En toen vroegen ze of ik in vaste dienst wou komen. Toen heb 
ik na één of twee jaar een vast contract gehad. 

39 Researcher Was dat na de middelbare school? 

40 Respondent 
Nee tijdens de middelbare school,. Tijdens de middelbare school na schooltijd en in de weekend bij koopavond en 
zondag werkte ik gewoon daar. 

41 Researcher En na MBO heb je twee jaar eigenlijk niet veel gedaan? 

42 Respondent Toen heb ik doelloos lopen  rondhangen. 

43 Researcher Ja ok en toen zat je ook op straat? 

44 Respondent 
Ja ook een beetje rottigheid, gewoon een beetje dealen enzo. Zo red ik me eigen weet je. En toend acht ik:'dit is niks 
weet je'. Toen ben ik terug naar school gegaan. 

45 Researcher Toen dacht je:'dit is niks'. Hoezo? 

46 Respondent 

Ja hoe moet ik zeggen. Die vrienden van mij zeg maar, slapen overdag s'nachts naar buiten. Weet  je bij de meeste 
van die jongens hadden allemaal geen vader weet je. Maar de stok achter de deur was er niet. Ik kon de deur zelf 
open maken en dichtmaken wanneer je wou. Dat was ook bij mij thuis. Mijn moeder wist wel dat ik rommelde maar, 
hoe moet ik zeggen, ze had het krap in de maand en ik hielp haar met rekeningen en ze wist wel dat er iets niet 
klopte maar ze vroeg er nooit naar weet je. Weet je wel en ja kijk nu weten ze alles zeg maar. Maar ik dacht weet je 
wat ik ga toch proberen naar school te gaan kijk even kijken wat er gebeurt.Gelukkig heb ik dat wel afgemaakt daar 
ben ik heel blij mee. 

47 Researcher Je hebt gewoon zoiets of je dacht op een dag:'ik ga naar school!' 

48 Respondent 

Kijk ik ben best wel slim weet je en dat hosselen kan je altijd nog doen. NU heb je kans om naar school te gaan weet 
je en ik was toen een jaartje of 19 dus ik dacht ik ga het gewoon proberen. Ik had een paar oude klasgenoten die ook 
naar HBO waren gegaan en daar had ik nog regelmatig contact mee. Ik zet even mijn bril op ik heb oogproblemen. 
Dan kan ik beter kijken. Een speciale laagje dat ik normaal kan kijken zeg maar. 

49 Researcher Zonnebril? Stijlvol! 

50 Respondent 
Ja weet je ik heb zon kies die binnen in mijn ooglid drukt daarom gaat het altijd tranen enzo. Ik word om het half jaar 
geopereerd eraan. Hier zit een speciaal laagje da ik geen last heb van het licht. 

51 Researcher Ja het is best fel hier. Moeten we een andere plek zoeken? 
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52 Respondent Nee dat gaat wel. 

53 Researcher 
Ok, je zei dus dat je geen vader hebt als stok achter de deur. Dus nadat ze gescheiden waren had je toen nog contact 
met je vader? 

54 Respondent 

Nee ik had een beetje contact ook verbroken met hem. Tot nu toe eigenlijk wel. Ja hij was soort van weggelopen. Je 
moet wel een man zijn weet je. Kijk ik heb nou, mijn ex we hebben wel alles geprobeerd zeg maar weet je maar het 
ging niet. Maar ik heb twee kinderen met haar maar ik ben niet weggerend snap je. Het ging gewoon niet tussen ons 
op den duur. MAar hij is weggerend weet je wel hij heeft niet... 

55 Researcher Dus jou ex daar ben je mee getrouwd geweest? 

56 Respondent Nee niet getrouwd geweest. 

57 Researcher Ok, hoe oud was je toen je daar mee was getrouwd? 

58 Respondent 
Dat was net voordat ik gepakt werd joh. Toen was ik 31. Toen was de eerste geboren en was ze zwanger van de 
tweede en toen ging het al fout. Je weet toch de kloof werd groter zeg maar dus vandaar.  

59 Researcher Ok dus je hebt één straf van 36 maanden. 

60 Respondent 
Even kijken ik had een straf liggen voor 110 kilo en daar heb ik 36 maanden voor gekregen. En bij die inval hadden ze 
ook vuurwerk gevonden 200kilo en voor die heb ik twee maanden straf gekregen, later. Die heb ik net uitgezeten in 
Dordrdscht, van eind Maart tot vorige week maandag. En daar zag ik jou krantenartikel. 

61 Researcher Ok even gewoon die tijdlijn, je was 31 

62 Respondent ja 

63 Researcher Dus toen hadden ze jou gepakt met...  

64 Respondent Ik was 32 sorry 

65 Researcher En net daarvoor zeg maar toen, heb je een zoon of dochter? 

66 Respondent Zoon ja die was toen net geboren en net voordat ik werd meegenomen was mijn ex zwanger van de tweede.  

67 Researcher En je woonde toen gewoon samen? 

68 Respondent Ja we woonde gewoon samen. 

69 Researcher Waar ergens? 

70 Respondent Ook in Schiedam. 

71 Researcher Was dat de eerste keer dat je aleen ging wonen? 

72 Respondent 

Nee ik woonde al op mezelf vanaf 2006. Ik had daar een huis en dat verhuurde ik aan een kennis. Kijk mijn moeder 
had een uitkering dus ik kon niet bij haar blijven, ze werd steeds gekort want ze werd elke maand van alle kanten 
gekort. Ik had toen een huis kunnen pakken dus ik pakte het huis. Toevallig een kennis van mij had een huis maar 
haar verblijfsvergunning werd ingetrokken dus toen heb ik het huis aan haar verhuurd. 

73 Researcher 
Ok dan even over de straffen. De eerste keer was dus 36 maanden, de eerste echte. Waar was dat? Ook in 
Dordrecht? 

74 Respondent Nee ik heb, ik was gepakt op Schiphol met een paar dounaiers in de groep weet je.  

75 Researcher Maar je ging iemand ophalen daar of je bent zeklf gaan reizen? 

76 Respondent 
Het was een hele groep weet je. De ene gooi je in Suriname er in de ander haalt hem op dan pakte ik het en verkocht 
ik het en gaf ik centjes. Ik heb in Zwaag heb ik gezeten. 

77 Researcher In Zwaag? 

78 Respondent 
Ja in Zwaag en daarna overplaatsing. Na vijf maanden mocht ik naar de Schie. De Schie zit hierzo in Rotterdam. De 
Zwaag zit in Hoorn, Den Helder daar die kant, Alkmaar 

79 Researcher Hoe was de Zwaag? 

80 Respondent 

Dat was heel streng. Een jodenkamp zeg maar. Het was, ik heb het niet, het was…ze waren heel streng daar. Het was 
ok mijn eerste detentie weet je dus dat kwam hard aan. Toen ik naar de Schie kwam, dat is gewoon een hotelletje. Je 
kon daar alles regelen, ze waren niet zo streng. De Zwaag waren meer van die boeren weet je wel. Die zijn niet 
gewend aan buitenlanders. Daar zijn ze strenger voor de buitenlanders. En in de Schie zijn veel buitenlandse 
bewaarders. Veel Surinamers en Antilianen weet je. Het is wat makkelijker. Dan ja soms met Nederlanders gaat het 
eerst wat stroever maar buitenlander met buitenlander gaat wat makkelijker gemeen. 

81 Researcher En in de Zwaag zat je alleen op een kamer? 

82 Respondent Ja alleen. 
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83 Researcher En hoe was de inrichting? 

84 Respondent Hoe dat was? Een strak regime weet je. 

85 Researcher En je dagbesteding? 

86 Respondent Ja ik deed wel arbeid weet je, spoort en kerk. 

87 Researcher Ok je ging ook naar de kerk? 

88 Respondent 
Ja groepsgesprek met de dominee weet je. En ik had een handvaardigheidsuurtje iets maken voor de kinderen. Ik heb 
zoveel mogelijk gedaan om me eigen te vermaken zeg maar. 

89 Researcher En dat lukte redelijk? Had je mensen waar je mee optrok daar? 

90 Respondent Ja ik had een relaxt groepje. 

91 Researcher Ook Nederlanders? 

92 Respondent Ja ook wat Nederlandse jongens en wat surinamers. 

93 Researcher Trokken Surinamers met elkaar op? 

94 Respondent 

Ja jawel maar ik deed dat bewust niet, ik had een heel klein groepje. Ik ben daar niet gekomen om vriendjes te 
maken. Ze zijn allemaal, ja iedereen doet ich soms voor anders dan ze zijn. Ik heb liever mijn groepje. Ik had een klein 
gropeje waar ik mee omging waar ik mee kookte en dat ging gewoon leuk en gezellig. Teveel mensen, te grote groep 
dat wordt chaos op den duur dus. 

95 Researcher Heb je nog contact met een paar mensen die je daar hebt ontmoet? 

96 Respondent 
ja Hij is ook voor zichzelf begonnen, hij doet kamers verhuren. Een soort van studio's voor toeristen verhuur. Af en 
toe in de paar maanden kom ik bij hem of hij naar Rotterdam en dan gaan we één dagje wat kletsen en eten enzo. 
Een hele nette gozer enzo dus. 

97 Researcher Ja precies. Dat is dus de enige uit Zwaag? 

98 Respondent ja de enige. 

99 Researcher En hoe waren de bewaarders in Zwaag? 

100 Respondent 

Dat was half half sommige van die stugge boeren, Dan mocht je echt niks weet je. En sommige waren wel meegaand. 
Bijvoorbeeld daar alleen met recreatie mpcht je naar huis bellen. Als je daar stiekem de telefoon ging pakken had je 
al drie dagen straf. Of als je grote mond gaf bijvoorbeeld, sommige halen gelijk je tv weg. In de Schie scheld je ze 
helemaal verrot uit, of in Dordrecht en ze doen niks. Daar was echt zo'n dictator regime zeg maar. 

101 Researcher En eten? 

102 Respondent Dat is niks joh. 

103 Researcher Nee? 

104 Respondent 

Nee nu nog steeds niet. Ik had vorige week was ik buiten gekomen. Ik had een artikel ergens gelezen dat bajes-eten 
en het hondenvoer van die speciale honden van hun. Dat die hondenvoer 4x zo duur is. Dat is uit onderzoek 
gebleken. Dat zegt al heel wat. Nee was echt niet te eten joh. Ik ben altijd veganist geweest en dat is afgeschaft. Dan 
kreeg je soja-melk en alpro als toetjes. Maar nu hebben ze het afgeschaft en had ik vegetarisch. Is gewoon smakeloos 
joh. Als je echt geen keuze hebt neem je wel een paar happen. Dan nog is het, al gooi je zout en peper erbij. Albert 
Heijn kant-enklare maaltijden zijn 10x beter. 

105 Researcher En kwam jou familie je ook opzoeken daar? 

106 Respondent Ja. 

107 Researcher In de Zwaag hebben we het er nu over. 

108 Respondent 
In Zwaag kwamen ze me wel opzoeken maar was het een beetje vervelend en daar hadden ze twee keer in de 
maand, twee dagen in de maand was bezoek om 9:00 s'ochtends. Nou dan moet mijn familie om 6:00 weg dus die 
kon ik niet pakken. Eentje in de middag en dan zag ik ze om de drie weken. En als het niet uitkwam dan zag ik ze niet. 

109 Researcher En je kinderen ook? 

110 Respondent Ja mijn zoontje die kwam toen. 

111 Researcher En toen je naar Rotterdam ging? 

112 Respondent In Rotterdam ging het veel makkelijker, was veel soepeler. 

113 Researcher In Zwaag was het drie weken he? 

114 Respondent 
Ja en die afstand was al drie uur rijden he. En de Schie is 10 minuten van mijn familie vandaan.Daar kwamen ze wat 
vaker. 

115 Researcher Ok en de Schie was als een hotel zei je?  
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116 Respondent 
Ja heel soepel regime, het was gewoon relaxed. Enige je kon niet naar buiten maar we waren vaak relaxed. Als je iets 
vroeg brachten ze wat mee. Lamskotelletjes meenemen ofso. Sommigen deden dat wel. Ik was daarin 2014 en toen 
heb ik zelfs via een bewaarder een telefoon kunnen regelen. Je ken alles regelen daar. 

117 Researcher Mocht dat daar dan? 

118 Respondent 
Nee nee nee maar voor 350 euro had ie een mobieltje naar binnen gebracht weet je. Maar ja als je dat daar hebt dan 
heb je het gewoon wat makkelijker. Ik heb dat met een gozer gedaan drie weken en daarna gingen we naar open 
kamp en weet je toen ben ik ermee gekapt want dan als ze mij betrappen  kunnen ze mijn open kamp in trekken. 

119 Researcher Wat is open kamp? 

120 Respondent 
Dat is het laatste deel van je straf dan mag je zeg maar naar open kamp dat is ook gevangenis en moet je van daaruit 
werken. Dan mag je elek dag naar buiten. Die heb ik hier in Hoogvliet gezeten. Een paar weken daarvoor ben ik 
gekapt met dat mobieltje. Ik dacht als ze je betrappen trekken ze je open kamp in en heb ik dat verdiept.  

121 Researcher Wat heb je daarmee gedaan weggegooid? 

122 Respondent 
Nee ik was met een Nederlandse jongen en heb het aan hem gegeven. Over twee weken mocht ik weg en ik ga dat 
niet verzieken om te kletsen weet je. 

123 Researcher En in de Schie heb je daar nog contact gemaakt? 

124 Respondent 
Hoe moet ik het zeggen, die bewaarders waren verstandsmensen niet van die boeren weet je. Ze waren veel relaxter. 
Ze deden gewoon hun werk en niet laten zien van:'ik ben hier de bewaarder.' Ik heb daar nooit problemen gehad. 

125 Researcher En je medegedetineerden hoe hebben die dat ervaren? 

126 Respondent Hoe die dat hebben ervaren? 

127 Researcher Ja bijvoorbeeld kennissen of relaties? 

128 Respondent Ja bijvoorbeeld een vriend uit mijn zaak. Twee gasten uit mijn zaak zaten ook in de Schie. 

129 Researcher Van je slijterij? 

130 Respondent Nee van die drugszaak. Dan kookten we een beetje samen. Gewoon relaxed. 

131 Researcher Heb je nog contact met die mensen? 

132 Respondent Met eentje van die jongens. 

133 Researcher Hoe gaat het? 

134 Respondent Goed hij werkt gewoon. Nog een beetje melden enzo. 

135 Researcher Melden? 

136 Respondent Melden bij de reclassering. 

137 Researcher Maar dan later moest je toch nog terug naar Dordrecht? Hoe zat dat precies in elkaar? Waarom moest je daarheen? 

138 Respondent 

Bij de inval zeg maar, ze hadden zeg maar totaal 110 kilo onderschept. Partij coke. Bij die inval hadden ze ook 
vuurwerk bij mij gevonden, Van één zaak hebben ze twee gemaakt. Voor de grote zaak ben ik veroordeeld voor 36 
maanden. De vuurwerk zaak werkt een jaar later behandeld. Toen was ik nog in hoger beroep gegaan. Toen kwam de 
uitslag weer een half jaar later. Dat was afgelopen februari. Toen kreeg ik de brief van:'ik moest nog 60 dagen'. Ik heb 
vier maanden vanwaar twee voorwaardelijk. Die moest ik in Dordrecht uitzitten. Dat heb ik nog niet gedaan.  

139 Researcher Ok je kwam toen uit de Schie daar? Wat gebeurde er toen? 

140 Respondent Uit de Schie kwam ik naar Hooglvliet open kamp. 

141 Researcher Vandaar uit? 

142 Respondent Toen ging ik naar huis met enkelband.  

143 Researcher Welk huis? Je eigen huis? 

144 Respondent 

Het huis van mijn moeder want mijn ex was uit het huisgegaan van mijn moeder. Toen heb ik het huis opgezet en de 
sleutels ingeleverd want ik had drie jaar straf. Drie jaar dat huis aanhouden weet je dat gaat niet. Effe kijken…Toen 
ben ik met enkelband naar moeder gegaan. Daar gezeten, ik heb gewerkt in de steigerbouw. Op kantoor maar ik ben 
een paar keer geopereerd voor mijn ogen en toen hebben ze mij weggestuurd omdat ik vaak naar ziekenhuis moest 
voor mijn ogen. Toen is mijn enkelband eraf gegaan en toen ben ik zeg maar in de WW ziektewet beland. 

145 Researcher Daar zit je nu nog steeds? 
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146 Respondent Ja. 

147 Researcher Ok en je zat in het huis van je moeder? Wat deed je verder daar nog? In het begin kon je niet meer werken? 

148 Respondent 
Ja mijn moeder was ziek en die heeft een operatie gehad en de hoofd bloedader beschadigt. ZE is in coma geraakt en 
ze kan niet veel dingen meer zelf. Ik help haar best wel veel met boodschappen met ziekenhuis met familie weet je 
wel. Gewoon kleine kleine dingetjes. Was ophangen. Contacten met de ziekenhuis. 

149 Researcher En toen moest je naar Dordrecht. 

150 Respondent 

Ja toen heb ik nog een woning gekregen omdat ik reageerde zelf. Toen heb ik met hulp van de reclassering een eigen 
woning gekregen in Schiedam misschien 5 minuten van mijn moeder vandaan. Toen ben ik mijn leventje ene beetje 
gaan opbouwen en toen kreeg ik afgelopen februari een brief. Ik had eigenlijk gerekend dat ik deze zomer ongeveer, 
had ik utgerekend dat de beslissing zou komen maar gelukkig is het eerder gekomen. Nu ben ik er sneller vanaf. Ja 
dat is het. 

151 Researcher Hoelang zat je ookalweer in Dordrecht.? 

152 Respondent Drie maanden 

153 Researcher En hoe was het in Dordrecht? 

154 Respondent 
Het was een beetje k&%. Op mijn afdeling waren bijna 100 man. Druk. Driekwart waren antilianen. Die praten niet 
netjes weet je. Schreeuwen van links naar rechts de hele dag. Je word helemaal knettergek van man. 

155 Researcher Ik ben een antiliaan. 

156 Respondent 
JA je wordt gek die gasten schreeuwden de hele dag. Je had 100 man en drie kwart was antiliaans. Als eentje 
schreeuwt dan scheeuwen allemaal weet je. Er waren een paar jongens van Sint Maarten maar die waren wat 
rustiger. En een paar hele anderen beetje gemixt zeg maar. Dus ja verder ging het wel. 

157 Researcher En vanaf daar spreek je daar nog iemand? Het was maar een paar maanden maar ja. 

158 Respondent 

Ik zat met een gozer in de Schie vast en die kwam ik in Dordrecht ook tegen. We zaten in hetzelfde groepje en in 
Dordrecht kwam ik hem tegen en hebben ze mij in het begin geholpen met boodschappen. Ik heb wel contact met 
hem en toevallig had hij mij van de week gebeld. Hij had een tondeuse nodig. Maandag moet ik toch naar het 
ziekenhuis en haal ik eentje van de Media markt en die gooi ik wel effe af. 

159 Researcher 
Over het algemeen, wat denk je dat de straf voor invloed op jou heeft gehad? Vond je het gerechtvaardigt dat je straf 
kreeg? 

160 Respondent 

Weet je wat het is, ik ben strak ik heb niet gepraat. Waarom niet? Ik ben geen verklikker. Maar ik ga niet zeggen dat 
ik een brave jongen ben want dat ben ik niet. Waar ik voor veroordeeld ben heb ik niet gedaan in die zaak. Een kennis 
van mij heeft dat gedaan maar hij is niet gepakt. En die rol van hem hebben ze bij mij aangesmeerd. Ik ken hem 
moeilijk gaan verraden weet je. Ik ga niet zeggen dat ik niks mee te maken heb. 

161 Researcher Heb je die kennis nog gesproken? 

162 Respondent 
Ja nog steeds. Hij was doods- en doodsbang. Hij was gelijk gevlucht gaan verstoppen weet je wel toen ik was gepakt. 
Die andere jongens die waren ook gepakt zeg maar maar niemand heeft elkaar verraden. Dus ik ga niet zeggen dat ik 
een brave Henry ben dat ben ik niet weet je. 

163 Researcher En die jongens die importeren nog steeds of wat doen ze nu? 

164 Respondent In Suriname zoeken ze die jongens ook want die zijn gevlucht. 

165 Researcher Zijn ze gestopt? 

166 Respondent Ik heb geen contact meer met ze. Ik heb het contact verbroken zeg maar. 

167 Researcher Waarom niet? Waarom heb je geen contact meer? 

168 Respondent 

Waarom niet? Ik heb daar geen behoefte aan eerlijk gezegd. Ik ben nu 36. Als ik nu stel weer gek ga doen, de tweede 
keer krijg je 5 6, 7 jaar. Ben ik dadelijk 40 50 weet je man dat zie ik niet zitten. Weet je dan maar iets minder. Een 
paar boterhammen minder inplaats van kip pindakaas is ook niet erg. Ik heb ook twee kinderen. Kijk ik woon nu met 
hun in één huis niet maar ik wil er zelf wel voor ze zijn weet je. 

169 Researcher Heb je nu een eigen huis weer? 

170 Respondent Ja nu heb ik een eugen huis. 

171 Researcher Ok je was vorige week vrij ttoch? Dat is wel snel! 

172 Respondent Nee die had ik al! Die had ik al in de enkelbandperiode gekregen. 

173 Researcher En je woont daar met je kinderen? 
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174 Respondent 
Nee mijn ex woont bij haar moeder, bij haar ouders en ik woon apart. Dat is ook het beste nu weetje…er is veel 
gebeurd. 

175 Researcher Hoe is het contact nu? 

176 Respondent 
We hebben goed contact. Puur voor die kinderen en meer iet. Dat ik ze zoveel mogewlijk kan ondersteunen zeg 
maar. En hoe moet ik het zeggen dat er nog iets uit kan komen. Er is veel gebeurt weet je dus vandaar. 

177 Researcher Je gaat ondersteunen dus je bent op zoek naar werk? Of eventueel je eigen ding starten? 

178 Respondent 

Ik heb een beetje oogproblemen dus sommige dagen heb ik drukkingen weet je wel. Dan kan ik de hele ochtend 
eventjes niet functioneren, dik , tranen en soms gaat het gewoon wel weken goed. Elke keer naar het oogziekenhuis. 
Maar ik heb geen zin om mijn hele leven in de ziektewet te gaan zitten. Kijk nu is effe lekker om een beetj euit te 
rusten, bijkomen maar ik zie me hier niet twee of drie jaar nog inzitten. Liever niet maar ja omdat ik ging werken 
moest ik vaak naar het ziekenhuis en hebben ze mij zeg maar weggestuurd.Dus ik heb wel geprobeerd zeg namar 
maar ja als jij elke maand 5/6 keer naar het ziekenhuis moet ja op een gegeven moment, ze hebben het 7 maanden 
zo moeten dingessen dus ja gaat niet joh. Maar ja aan de andere kant hadden ze hulp op zaterdag nodig en dan deed 
ik het altijd weet jde. 

179 Researcher ok je werkgever he, vertel je dan dat je vast hebt gezeten? Die weten dat je vast hebt gezeten? 

180 Respondent 

Ja die weten dat. Die hebben contact zeg maar met mijn mentor en die mentor die heb zeg maar een paar bedrijven 
waar hij mee een soort akkoord heeft en hun krijgen daar ook subsidie voor ofso. En ik krijg gewoon salaris zeg maar 
en hun krijgen daar een subsidietje voor. Hij heefg rene x-aantal bedrijven hier in de omgeving die gewon met ex-
gedetineerden werken. Ze staan daar voor open zeg maar. 

181 Researcher Je zei aan het begin:'ik ben een open boek ik heb niks te verbergen.' Vertel je tegen mensen dat je vast hebt gezeten? 

182 Respondent Ja de meeste weten het ja. 

183 Researcher Denk je dat dat een effect heeft? Denk je dat dat iets doet? 

184 Respondent Nee ze kennen mij ze weten wie ik ben als persoon en als mens. Niet zeg maar als drugsdealer weet je wel. 

185 Researcher En mensen die je nieuw leert kennen? Zeg je het daar snel tegen? 

186 Respondent 

Nee weet je wat het is…bijvoorbeeld buren bijvoorbeeld…nee ik vind dat niet belangrijk weet je wel. Buren probeer ik 
zoveel mogelijk, niet op afstand maar gewoon:'goeiemorgen, goeie middag'  gewoon een praatje maar niet te weet je 
wel. Ja ik weet niet ja nieuwe mensen, niet dat ik er bang voor ben ofso maar ls je iemand goed kent en hij doet dan 
een delict bijvoorbeeld, dan kan je hem ja, hij zit elke maand bij de schuldsanering of bij de deurwaarder hij heeft 
geld nodig, maar als iemand je niet kent heeft hij gelijk zijn oordeel klaar:'weer zo'n zwarte, hij wil niet werken' weet 
je wel. Als ik een nieuw persoon goed zou leren kennen ja later zou ik misschien wel kunnen weet j. Maar in de eerste 
fase niet. 

187 Researcher En als je nou he, stel je wilt je nieuwe ding opzetten of je gaat solliciteren zou je het dan zeggen? 

188 Respondent 
Bij solliciteren zou ik het alleen zeggen als ze ernaar zouden vragen. Anders niet. 9 van de 10 keer sturen ze je als nog 
weg. Het is puur een stukje eigen bescherming zeg maar. 

189 Researcher Ok. 

190 Respondent Maar stel ik zou bijvoornbeeld een stichting, iets kunnen doen voor andere ex-gedetineerden dan ja. 

191 Researcher Waarom, had je die droom vroeger ook al weet je?  

192 Respondent Nee 

193 Researcher Wat voor HBO had je gedaan? 

194 Respondent Marketing & Management 

195 Researcher Heel anders dus 

196 Respondent Ja heel anders 

197 Researcher Waarom zit je nu in die andere richting te denken? 

198 Respondent Omdat ik zat te denken, nazorg…ik heb er ook ingezeten via de reclassering. Het is heel mooi 

199 Researcher Heb je alleen nazoirg van de reclassering gehad of ook iets psychologisch? 

200 Respondent Ik heb wel psycholoog zeg maar daar heb ik gesprekken mee. 
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201 Researcher 

Ja nu nog steeds en ik heb een maatschapppelijk werker en een psycholoog die me helpt met de post want ik heb 
problemen met de belastingdienst. Zonder mijn toestemming hebben ze mij uitgeschreven en ingeschreven in de 
gevangenis waardoor ik geen recht had op dit en dit. Als ik nou wil beginnen verdwaal ik gewoon in het papierwerk 
dus een mevrouw helpt me daar u mee. We hebben binnenkort ook een zaak lopen bij het bestuursrecht en...hoe 
moet ik zeggen? Die nazorg is heel mooi zeg maar gepresenteerd naar de buiternwereld. Voor de miniterie misschien 
van:'hey kijk we doen dit en we doen dat'. Krijgen ze misschien subsidies voor. Maar in werkelijkheid is het niet even 
mooi als hoe het plaatje eruit ziet. Ik heb zoveel gasten binnen gezien die hebben een gruwelijke hekel aan de 
reclassering aan dit om daaraan mee te werken, die hebben overal 2#$%^& aan. In mijn straf zie ik gasten 4/5 keer 
binnenkomen. Die lopen tegen een muur aan en vallen weer in de put. 

202 Respondent Wat denk je dat daar de oorzaak van is? 

203 Researcher 

Coaching, een stukje coaching, kijk hoe moet ik zeggen? Kijk een gedetineerde een ex-gedetineerde zou zich 
makkelijker bij mij op zijn gemak voelen, als ik een soort buddy zou zijn. Een luisterend oor. Wat hij heeft 
meegemaakt heb ik ook meegemaakt. Dus hij vertrouwd mij dan sneller dan als ik hier ga zitten als reclassering:'jij 
gaat nu dit doen en als je geen zin hebt ga je terug naarbinnen'. En zo praten ze en wordt die kloof groter en groter 
en diegene heeft dan 2#$^%& en een hekel aan en dat heb ik zelf meegemaakt. Ik weet wel een beetje waar ik het 
over heb zeg maar. 

204 Respondent 
Snap ik! Dan even het laatste gedeelte. Ik studeer politicologie zeg maar. Er zit namelijk een politieke component in 
het interview. We gaan even stemgedrag bekijken en wat je eventueel gedaan hebt. Wat ik nu hoor lijk je 
maatschappelijk betrokken. Je ouders kwamen hier uit Suriname. Wat denk je van de politieke toestand daar? 

205 Researcher Het is een teringzooitje. Ze zijn allemaal veroordeeld voor drugshandel maar ze zitten aan de top weet je. 

206 Respondent Ze zouden daar niet horen te zitten? 

207 Researcher 
Nee als Bouterse hier komt of in Frankrijk moet mij 7, 8 jaar zitten. En dan is hij gewoon staatshoofd. Dat kan je hier 
niet voorstellen. 

208 Respondent Maar jij bent ook veroordeeld dus jij zou dat ook niet kunnen worden? 

209 Researcher 

Staatshoofd? Nee als staatshoofd moet je wel het goede voorbeeld geven aan je mensen weet je. De jongeren zijn 
toch de toekomst weet je. Diejongeren zijn toch de jongeren van de toekomst weet je. Als je dan als grote 
drugsdealer daar staat ja…wie houd je dan voor de gek. Of je probeert zoveel mogelijk je eigen zak te vullen en de 
bevolking te duperen. Nu zijn ook de koersen omhoog gegaan. 1 euro is nu 7 Surinaamse dollar en het was een tijdje 
geleden 4. Die mensen hebben het heel zwaar nu. Ze hebben pas geleden steun aangevraagd van de EU. Hebben ze 
gekregen en gaan ze lopen klappen weet je. Kijk hoeveel er dat land binnenkomt. Die zitten aan het hoofd en zo 
zwaar hebben ze het niet. Ze bouwen gewoon megakastelen.Hoe kom je aan dat geld? 

210 Respondent Ok corruptie dus, hoe vind je het in Nederland? 

211 Researcher 

Corruptie weet je heb je ook in welbvarende landen zoals hier. Het is verdoezeld. Het komt overal voor. Kijk bepaalde 
mensen als ze op een bepaalde positie zitten en als ze hun slagje kunnen slaan,,,de ene doet het welk de ander doet 
het niet. Ik heb zelf meegemaakt kijk dat open kamp traject he, daar wordt je zeg maar aan de hand van je straf word 
berekend jij hebt op die en die datum open kamp of enkel band. Iedereen wil naar de openkamp, waarom? Je bent 
elke dag buiten je werkt buiten en je mag in de weekend naaer huis, de droom van elke gevangene. Als je word 
geselecteerd voor open kamp, hangt af van een cursus volgen afstand nemen van criminaliteit, goed gedrag. Als je 
daar allemaal aan voldoet mag je naar open kamp. Stel je schema zegt op 1 maart mag je naar open kamp, kan ook 1 
juni zijn dat hangt af van de wachtlijsten daar. In de Schie daar had ik een manager die mij zeg maar begeleide, hielp 
met die open kamp. Ik heb hem 500 euro betaald om mij zo dicht mogelijk bij mijn datum naar het open kamp te 
krijgen. Hij heeft het ook gedaan ook he. 1 juni mocht ik, nu is het 2016, 1 juni 2014 mocht ik naar open kamp gaan. 
Ik ging eind mei met verlof. Heb ik met hem afgesproken, is ie gekomen. Ik had familie een nummer late  kopen weet 
je. Heeft ie mij gebeld ben ik gekomen en heb ik hem 500 euro betaald. Toen ben ik zondag teruggekomen naar d 
egevangenis en maandagochtend riep ie mij, ik vmocht vanaf maandag naar het open kamp gaan maar ik was op de 
wachtlijst. Hangt af van hoe snel want kan 2/3 maanden duren in het ergste geval. Maandag riep hij mij op:'je mag 
woensdag naar het open kamp. Dat zijn gewoon medewerkers van justitie'. 

212 Respondent Heb je dat overal? 

213 Researcher Ja 

214 Respondent Ook bij de regering denk je dat dat betrouwbaar is? 

215 Researcher Jawel je moet wel vertrouwen hebben alleen heb je het daar ook. 
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216 Respondent Stem je bijvoorbeeld? 

217 Researcher Ik heb nu niet gestemd omdat ik binnenzat. 

218 Respondent Daarvoor ook? 

219 Researcher Daarvoor heb ik wel getsemd. In het verleden heb ik wel gestemd. 

220 Respondent Vanaf je 18e ook vroeger? 

221 Researcher Ja in de buurthuis weet je. 

222 Respondent Deed je familie dat ook? 

223 Researcher 
Ja de meeste wel. JA in de meeste gevallen mijn familie op een enkeling na die een ongeluk heeft gehad die werken 
allemaal netjes. Bij de gemeente werken veel familieleden van mij. 

224 Respondent Weet je ook waar ze op stemmen bijvoorbeeld? 

225 Researcher Heb ik eigenlijk nooit gevraagd. 

226 Respondent 
Ja van stem, ze lusiteren wel of ze luisteren niet maar ik heb nooit eigenlijk die nieuwsgierigheid van:'wat heb jij 
gestemd'. 

227 Researcher Lees je kranten of nieuws? Houd je het bij? 

228 Respondent 

Ja ik houd het bij. Ik weet veel wat er is gebeurd in de wereld. Vorige week van dat Japanse stel dat het kind heeft 
achtergelaten in het bos. Maar het bos zat vol met beren en een uur later was het jongetje verdwenen. Zoekactie op 
touw gezet maar ze konden niet vinden. Als ouder zijnde weet je. Ik volg wel niewus, je had ook pas gelkeden, even 
kijken een vrouw van de PVV ofso of van of de PVDA die was ook betrokken van hennepteelt en witwassen. Die 
krijgen gewoon taakstraf 

229 Researcher En partijen denk je dat ze betrouwbaar zijn? 

230 Respondent 
Betrouwbaar? Ja je hebt overal wel een paaer rotte appels dus. Je had vorige keer iemand van de PVV, ik weet zijn 
naam niet meer die 100.000 euro uit de kas had weggehaald. Je hebt altijd rotte appels tussen goeie. Weet je wat, hij 
moest drugsgebruik bekostigen en hij wou een concert van Janet JAckson bijwonen weet je. 

231 Researcher Maar waar stem je meestal op? 

232 Respondent Ik heb de afgelopen keren niet gestemd omdat ik vastzat. Dus meestal PvandeA ofso weet je. 

233 Researcher Die hebben jou voorkeur? 

234 Respondent 
Ja ealleen nu, ik zeg jou eel eerlijk heb im me met politiek niet meer bezig gehouden. Nieuwsdingen wel, ik weet wat 
er gebeurt. 

235 Researcher Waarom niet? 

236 Respondent Ja ik zit de hele tijd binnen weet je. Binnen kan je niet stemmen. 

237 Researcher Maar volgen dus wel? 

238 Respondent Ja volgen. 

239 Researcher Heb je het daar ook over met mensen? 

240 Respondent Ja kijk met veel kan je niet praten weet je. 

241 Researcher En in de Zwaag bijvoorbeeld? 

242 Respondent 
Nee ook niet. Er zijn weinig mensen zeg maardie de nieuws volgen of iets over politiek weten.Te grote groep. De 
meeste zijn, leven in een heel andere wereld.  

243 Researcher Maar toch volg je wel het nieuws dus dat kon wel? 

244 Respondent Ja wel een beetje gevolgd. 

245 Researcher En bijvoorbeeld de uitsrpaken van Geert Wilders? Heb je dat meegekregen? 

246 Respondent 

Over Marrokanen? Kijk iedereen mag zijn mening geven hij ook weet je. Laat hem maar weet je. Zolang ze niet aan je 
zitten:'doe maar joh'. Als je je altijd druk moet gaan maken dan heb je geen leven weet je. Net als bij de IS zeg maar. 
Ze hebben een slecht beeld. Ze hebben een verkeerd beeld bij de samenleving maar, en ze zijn niet alle Marrokanen 
of alle Syriers weet je. Heb je toevallig een blanke malloot die roept:'dit sluiten dat sluiten.' MAar in 1965 waren ze 
wel goed genoeg om de straten aan te leggen. Velen hebben hun rug gebroken. IS dit dan hun dank? 

247 Researcher Ervaar je een kloof tussen Nederlanders en buitenlanders? 
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248 Respondent 

Ik zal je eerlijk zeggen ik was vorig week in het ziekenhuis met een klapdeur weet je wel. Daar waren een oude  opa 
en oma weet je wel. Voor mij en hij draait weet je en er stonden een paar van die moslimvrouwen met hoofddoeken. 
Die opa draait naar die oma en zegt:'kijk weer een paar van die pinguins.' Daarna ging ik naar de longarts. Ik heb 
astma en heb één keer per jaar controle. Een turkse vrouw. Ik sprak haar in de behandelkamer en toen riep zij een 
naam.Het waren die twee die opa en oma. MAar die longarts is Turks. Echt heel toevallig maar ik dacht:'wat een 
crazy'. Het zijn mensen 70 jaar, 60 jaar, daar zou je niet van verwachten maar dan ga je toch zien. Sommige zijn toch 
heel gemeen op dat gebied. Maar ja. 

249 Researcher heb ik eigenlijk nooit gevraagd. 

250 Respondent Ja. 

251 Researcher Dus je voelt jezelf nooit in het dagelijks leven… 

252 Respondent 

Weet je wat het is? Je ziet het wel weet je of je hoort het wel maar zolang ze iets zeggen en het bij zeggen blijft gaat 
het bij mij het ene oor in en het andere oor uit. Zolang ze niet aan me komen weet je heb ik geen van hun en hebben 
zij geen last van mij. Kijk het is hun land weet je wel. Kijk wij zijn hier wel als buitenlander maar uiteindelijk je wordt 
nooit voor de volle 100% geaccepteerd. Hoe goed jij ook je best hebt gedaan op school. Ookal ben jij doctorandus 
afgestudeerd, je bent toch dat kleutlingetje. Ze zullen altijd wel op iets. Niet hatelijk, het kan voor de grapje zijn ofzo 
weet je wel maar als je je om al die gasten druk moet gaan maken dan heb je ook geen leven dus. 

253 Researcher Wat vind je van politici? 

254 Respondent 

Politici van de regering zeg maar? Ja…op dit moment? Ik vind de helft een beetje dom en de andere helft gaat wel. 
Waarom zeg ik dat? Bijvoorbeeld Griekenland, helemaal naar de k^$&#$. Ze kunnen dit niet betalen ze kunnen dat 
niet betalen en twee weken geleden geeft de regering ze weer zoveel 100 miljard aan lening. Wanneer gaan ze dan 
een keer op eigen benen staan snap je? Terwijl hier, er is pas onderzoek geweest, 1 op de 4 kinderen leven zwaar op 
de armoede grens. Die kinderen kunnen hun verjaardag niet vieren. Kinderen gaans'ochtends zonder ontbijt naar 
school. Dat ze de hele dag de maaltijd moeten delen om net uit te komen. Voedselbank neemt alleen maar toe. 
Schuldsanering neemt alleen maar toe. DE eigen mensen eerst weet je. Andere mensen die in nood zijn kan je niet 
helpen. Je moet je eigen bevolking niet lagen verdrnken en dat doen ze. De Syriers bijvoorbeeld, die mensen zijn in 
nood. Je kan ze helpen maar er zijn genoeg eigen Nederlanders die het slecht hebben. Die gewoon niks hebben of 
kapot zijn. 

255 Researcher Daar moet iets aan gebeuren denk je? 

256 Respondent Ja maar wie…mijn stem is toch niks waard. 

257 Researcher Helemaal niks? 

258 Respondent 

Ja nou ja. Ik heb bijvoorbeeld vorige week op nieuwsuur gezien, een gezin uit Syrie, die vader en moeder die krijgen 
per dag 40, 40 en het kind 35 per dag. Een bijstandsmoeder met drie kinderenn , alleenstaanmd, misschien hebben ze 
1100 euro. Maar die vrouw moet wel rekeningen betalen, ziekenfonds betalen. Deze gasten krijgen alles betalen nisk 
gene waterschappen helemnaal niks. Dan denk ik ja. Je kan ze helpen weet je. Help ze alleen op de goede raild. 
Vandaar moeten ze zelfstandog. De eigen bevolking hier lijd honger, heeft het zwaar. Kinderen hebben het zwaar. 
Alles wordt maar duurder en ja hulp? Het lijkt alsof die Syriers en wie dan ook eerst gaan en dan de eigen bevolking. 
Kijk zon land als Griekenland waarom ga je die helpen? Dat geld krijg je niet terug. En dan mensen die 40 jaar hebben 
gewerkt hebben nu hun rust en worden grekort op hun pensioen. 

259 Researcher Je bent er dus wel mee bezig? Ik hoor een heel betoog nu.Maar je plaatst dat niet in politieke context? Waarom niet? 

260 Respondent Ja ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. 

261 Researcher ER zijn veel partijen die deze discussie voeren. 

262 Respondent 

Ja weet je wat het is. Ik kan er wat over babbelen en ik weet er wel een beetje de weg in maar om me er dagelijks 
mee bezig te houden. Ik wordt soms wanhopig van die verhalen wat ze voor anderen doen en niet over de eigen 
bevolking.Het gaat hard want iedereen gaat zijn mening geven en wat is de grens van je mening geven snap je? Ik 
weet wel veel maar die politiek. 

263 Researcher Laat je dingen gewoon hun gangetje gaan? Of wil je zelf ingrijpen? 

264 Respondent 
Ik zou wel willen maar ja dan moet je heel veel mensen hebbenachter je staan.Niey in deze tijd. Mensen hebben het 
zelf al moeilijk, laat staan dat ze nog tijd hebben om te discussieren in de avond over politiek. Ze maken zich zorgen 
om de maand door te komen. 

265 Researcher En de volgende verkiezing? Zou je dan gaan stemmen? 

266 Respondent Ik denk het wel maar dan zou ik me eventjes moeten verdiepen, welke partij welke voordelen en nadelen heeft. 
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267 Researcher Terwijl je eerder aangaf dat stemmen geen zin heeft? 

268 Respondent 
Ik zat ook vast al die tijden. Dus vanaf 2012 kon ik ook niet stemmen en dacht ik, ik ga me er niet mee bezig houden 
en heb ik het laten varen. 

269 Researcher Zou je het weer doen? 

270 Respondent Ik zou het wel weer kunnen maar dan zou ik ja. 

271 Researcher Je kent je zelf zeg maar weet je. Kan je mij een percentage geven bv.:'is het 60% zeker dat ik ga stemmen?' 

272 Respondent 

Doe maar 50/50 want weet je al die acties die ze doen. Anderen helpen voor je eigen. Bijvoorbeeld Frankrijk als ze 
daar met een voorstel komen gaan diezelfde avond 4/500 auto's in brand. Maar hier is geen eenheid, niemand staat 
op weet je. JA een paar van die racisten die naar AZC's gaan met varkenskoppen. Als de regering komt met een 
voorstel is het altijd:'we gaan dit verhogen'. Je hoort nooit:'we gaan dit verlagen. Er is geen partij die opkomt voor 
jongens als...opt%#$% nou weet je. Als iedereen alles slikt dan ben je verloren.' 

273 Researcher 
Is er verder nog iets wat ik mis heb bijvoorbeeld denkend aan hoe je opgroeide, hoe je binnenzat of politiek gedrag. 
IS er iets waarvan je zegt:'dit wil ik kwijt.'…..Wat moet ik weten over ex-gedetineerden?....Bijvoorbeeld over het 
systeem zeg maar, je hebt het bijvoorbeeld over nazorg. Wat doet dat met mensen? 

274 Respondent 

Ik zeg je, ik ben blij dat ik er heelhuids en niet geestelijk aan kapot ben gegaan. Dat heb ik bij een x-aantal andere 
gasten gezien. Kijk niemand wil voor de gein naarbinnen gaan weet je wel ookal zeggen ze:'Nederland is een 
hotelletje'. Dat zijn allemaal flauwekul verhalen. Niemand zit daar voor zijn lol. Aan de ene kant ben ik wel blij dat ik 
er sterk in ben gegaan en ook niet zo erg eruit ben gekomen. Dus en ik denk, als jij een beetje wil proberen zeg maar 
met die gevangenen, ex-gevangen te babbelen moet je wel hun vertrouwen winnen. Als je echt volgens de regels 
gaat doen dan haken ze af. Dat heb ik zelf meegemaakt met de reclassering. Als een regel niet gaat lukken kijk ze 
hebben liever iemand die een beetje wat door de vingers niet. Ik heb bijvoorbeeld gehad vorig jaar dat mijn vlies was 
groot geworden en drukte op mijn hoofd. Ik kreeg mijn ogen maar zo'n stuk open. Ik ging naar het oogziekenhuis en 
de dokter zegt:'we moeten zo snel mogelijk opereren. ' Mijn hoornvlies was beschadigt en ik had 50 miligram 
paracetamol. Die baas van het werk zei:'weet je wat ik zie dat je last hebt ga maar naar huis.' Ik heb maandag de 
reclassering gebeld en uitgelegd wat aan de hand is. 50 miligram paracetamol en ik moet op een datummwachten 
van de oogarts. Hij zegt:'is goed neem maar rust dan'. Ik heb altijd alles volgens de regels gedaan. Opeens van de 
week belt die begeleider op, daarom kan ik niet met hun opschieten. Echt naar de k$%^#& met hem. Hij belt op en 
zegt:'je moet maandag al aan het werk en als jij niet kan gaan dan ga jij terug naar binnen'. Mijn oogarts heb ik eerlijk 
verteld wat aand e hand is hij zegt:'als ze moeilijk doen laat ze contact opnemen.' Ik zeg tegen hem:''wat ben jij een 
meedogenloze t$&#@hond'. Ik ga maandag naar het werk en moest mijn oog omhoog houden. Ik kon niet kijken van 
de pijn. Echt van die regelnichten weet je wel. Kijk bepaalde dingen heb je niet in de hand. Ik heb een man op de 
gevangenis leren kennen, hij werkte bij het pad weet je wel. Wij hebben bij de administratie bij de bevolking...zijn 
eigen dochter was verkracht he. hij zegt:'nog 5 minuten dan was hij zeg maar thuis'. In huis is mijn dochter verkracht. 
Hij zegt:'als ik die gozer had gepakt had ik hem echt afgemaakt'. Het kan ijn dat die gozer in dezelfde gevangenis zit 
maar dat weet hij niet. Maar dat is ook een medewerker bijvoorbeeld. Een nette man die altijd netjes heeft gewerkt. 
Bepaalde dingen heb je niet in de hand/ Het is ja weetje het is hoe je zelf mee omgaat. Kijk bijvoorbeeld je steelt een 
fiets, dan koop je tweedehands en kan je aangifte doen maar bepaalde dingen dan heb je recht op zwaar. 

275 Researcher Ok. Duidelijk, dankjewel! 
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Interview #6 

Date 3-6-2016 

Time 14:25 

Location Province of Utrecht 

Duration 01:14:55 

Pages 124 - 134  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher 
Bij iedereen houden we een andere volgorde aan:'Breek me de bek niet open' zei je net. Zullen we maar bij je jeugd 
beginnen? 

2 Respondent Breek me de bek niet open, ik heb geen leuke jeugd gehad. 

3 Researcher Maar dat is toch interessant he. 

4 Respondent Wat ik hier allemaal in (stad) heb opgebouwd is veel leuker. 

5 Researcher 
Ja, en wat ik dus juist interessant vind is omdat het vroeger minder was hoe je nu zoveel hebt opgebouwd. Dat is een 
voorbeeld. Jij bent natuurliie hebben alleen het vervelende meegemaakt en weten niet wat er voor zich uitspeeld. 
We beginnen toch even met jeugd. (naam) hoe oud ben je nu? 

6 Respondent ik ben nu 69. 

7 Researcher En hoelang woon je al op dit adres? 

8 Respondent 10 jaar. 

9 Researcher Ben je een geboren en getogen (naam) 

10 Respondent Nee ik kom uit (Zuid-Holland) 

11 Researcher In wat voor gezin? 

12 Respondent 
Gewoon een doorsnee gezin, vader moeder en twee kinderen. Ik behoorde tot de geboorte golf na de tweede 
wereldoorlog. Ik heb alleen een zusje meer niet. 

13 Researcher Ja ok. 

14 Respondent 
Verder heb ik geen leuke jeugd gehad. Geen vrienden, geen vriendinnen nooit gehad. Einzelganger zoals dat zo mooi 
heet. Ik deed alles alleen.  

15 Researcher Wat deed je dan bijvoorbneeld? 

16 Respondent Ik vistte alleen. Ik ging alleen met de fiets naar (plaatsnamen.) Allemaal alleen. 

17 Researcher Geen sport ofzo? 

18 Respondent Nee, nee nou sport zwemmen. 

19 Researcher Bij een vereniging? 

20 Respondent 
In mijn jeugdjaren bij een vereniging want ik moest van mijn moeder leren zwemmen vanwege dat ik vanaf 6-jarige 
leeftijd aan het water zat. Mee dus daar komt niks van in. Eerst zwemmen leren dus dat heb ik vier diploma's van. 
1,2,3 en 4. Want nu is het allemaal gesplitst. AB weet ik hoe het allemaal zit. vader nam me  

21 Researcher En verder nog bij een scouting gezeten? 

22 Respondent 
Nee,nee,nee want ik was een einzelganger hoor je me? Dus ik zat niet bij een club of zoiets. De zwem=club was het 
enigste. 

23 Researcher Waarom was dat? 

24 Respondent Omdat ik moest zwemmen. 

25 Researcher Nee maar genoot je ervan om alleen dingen te doen? Vond je dat fijn? 

26 Respondent 
Ja in mijn opzicht wel. Als ik jarig was had ik geen vrienden over de vloer. Mijn zus had er wel 100. Kom want mijn 
broer is jarig en die kwamen dan allemaal. 

27 Researcher Maar dat vond je ook niks? 

28 Respondent 
Dat vond ik niks, ik vond meiden niks. Dat laat zich nu wel raden. Maar ja ik ben thuis al, mijn homo zijn is thuis al in 
de kiem gesmoord. 

29 Researcher Op welke leeftijd kwam je daar achter? 

30 Respondent Ik was 10 of 11 

31 Researcher Zo vroeg al? 

32 Respondent Ja 
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33 Researcher En weet je daar nog iets van? 

34 Respondent 
Ik zat op een jongensschool wat je toen had. Jongens en meisjes scholen en de jongensschool zat er bij mij achter een 
jongen en daar kon ik mijn ogen niet vanaf houden. Toen wist ik het. Nog iets. Wij moesten eerst van de lagere school 
afzijn voordat er televisie in huis kwam. Ik heb nog meegemaakt dat we één net hadden.  

35 Researcher Ja 

36 Respondent 

En op een gegeven moment kwam er wie van de drie op televisie. Misschien dat je er ooit van gehoord had met John 
of, Albert de Mol en Jos Brink zegt je waarschijnlijk meer. Die kwamen op de televisie en mijn vader drukte de 
televisie uit met een knop. Pa wat doe je nou? Want ik vond dat altijd een leuk programma. JA dat zijn vieze mannen 
en die doen het met andere mannen. Ik was ook opeens vies. Zodoende heb ik het opgeborgen. Verstopt. 

37 Researcher Heb je het ze nooit verteld? 

38 Respondent Nee niet aan mijn ouders. 

39 Researcher Hoe ging dat verder? 

40 Respondent 

Ik heb ehelmaal niks, toen ik wat ouder werd altijd een einzelganger geweest. LTS gehad ook geen vrienden geen 
vriendinnen gehad niks. Deed wel met de meute mee althans als we een of andere theorie nee praktijk leraar er niet 
was. Dan gingen we met heel de klas zwemmen. MAar ik zwom voor mezelf dus dat is het enige wat baantjes trekken 
40/50 baantjes trekken dat was, en proberen zo lang mogelijk onder water te zwemmen dat kan ik me allemaal 
herinneren. Dat kan ik me heel goed herinneren. Maar ja je wordt ouder en je gaat ja. 

41 Researcher Dus de LTS heb je gedaan. Vertel eens iets over de LTS. 

42 Respondent Ik heb vier jaar LTS gehad. 

43 Researcher Wat wilde je worden toen? 

44 Respondent 

Ja goede vraag. De eerste klas was een soort brugklas voor jongens die het moeilijker hadden op de middelbare 
school. Ik heb boekbinden geleerd en typen geleerd op een typmachine met één vinger en ik vind het heerlijk. Ik heb 
mozaiek leren leggen, ik heb houtbewerking gedaan, smederij waar je dingen in het vuut moest smeden met een 
zware hamer, verschrikkelijk, schilderen gehad en dergelijke dus wat dat betreft. Dan kom je naar moet je naar de 
tweede klas en dan komen ze met de vraag:'wat wil je worden?' Nu heb je begeleiding. Waar je het beste in bent. 
Toen moesten we het zelf uitzoeken. Ouders werden er niet bij betrokken. 

45 Researcher Wat was je eerste baantje na de LTS? 

46 Respondent 

Dan maar machinebank werken ik wist het niet. Ik had er een hekel aan naar school te gaan. Ik voind het niet leuk en 
dat speelt dan ook mee. Dan maar machinebank werken. Dat jaar is volkomen mislukt vanwege dat koude ijzerwerk 
en dat dat was het niet. Ik moest op een gegeven moment een bankschroefje maken een heel kleintje. Maar maar 
schots en scheef en het ging niet het freezen en boren en weet ik veel allemaal met en draaibank aan de gang. Het 
enige wat ik aan de draaibank leuk vond was het uitrekenen van de tandwieltjes die in elkaar pasten en die zoveel 
toeren maakte van zo tot zo dat vond ik leuk maar verders niks. Toen het...ik zag daar ongeveer drie kwart jaar op. 
Toen kwam er ineens een cursus loodgieter. Althanks verwarmingmonteur.  

47 Researcher Dat vond je wel leuk? 

48 Respondent 
Ik dacht:""ja dat is leuk en toen heb ik dat ook gedaan en met zink werken en met koper werken en meer van die 
dingen, uitslagen maken voor om regen afvoer te maken ook water op een vangbak die onder aan het dak hangt om 
dat bij elkaar te krijgen en ook al die, 

49 Researcher Ben je uiteindelijk loodgieter geworden? 

50 Respondent ja 

51 Researcher en hoe lang heb je dat gedaan? 

52 Respondent 9 jaar 

53 Researcher Dat was na de LTS? 

54 Respondent 

Na de LTS moesten we iets maken en er liepen allemaal vreemde meneren rond en daar werd geen antword aan 
gegeven. Grote mensen, kleine mensen liepen daar. Op een gegeven moment komt er een vinger op mij. Ik keek en ik 
zie een hele grote meneer met zo''n kop, het leek wel een Duitser zo'n grote:'jij komt maandag bij mij werken'. "Ok u 
moet wel vertellen waar uw zaak zit." Gelukkig was het dichtbij 5 minuten fietsen. 

55 Researcher En je hebt daar 9 jaar gewerkt? 

56 Respondent Nee 3 jaar en daarna een ander en daarna een ander. 

57 Researcher Woonde je toen nog steeds thuis? 
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58 Respondent De eerste twee werkgevers die ik heb gehad woonden nog steeds thuis en de derde was in (plaatsnaam) 

59 Researcher Toen ben je verhuisd? 

60 Respondent 

Toen ben ik inmiddels verhuis omdat ik getrouwd was, met een vrouw. Wegvluchten weg uit dat huis. Ik heb de eer 
van mijn ouders hooggehouden. Zo ver was het al weggestopt. Ik heb daar nog een paar jaar gewerkt en toen werd ik 
ziek van lood. Ik heb loodvergiftiging gehad. Dat komt doordat ik geen melk drink. Nog steeds niet. Ik mag het niet 
zelfs. Alles waar melkproducten inzitten mag ik niet hebben. MAar dat weet ik en dat is ja, als de ander een toetje 
eet, lekker geniet ervan ik mag het niet. Ik heb thuis mijn sinaasappeltje of wat anders. 

61 Researcher Hoe lang heb je in Teteringen gewoond? 

62 Respondent Hoe lang ik in Teteringen gewoond heb? Ja de eerste jaren heb ik van 71' t/m 79 en toen kwam ik vast te zitten. 

63 Researcher Ok eerst nog even Teteringen, ik ben benieuwd hoe het daar was. Je bent getrouwd geweest, heb je ook kinderen? 

64 Respondent Nee, nee  

65 Researcher Hoe lang ben je getrpouwd geweest? 

66 Respondent IK weet het niet meer daarom twijfel ik over 78/79. 

67 Researcher 
Dan even he, ik moet die tijdlijn bij iedereen helder krijgen omdat dat ingewikeld kan zin. Die eerste keer dat je vast 
zat hoe oud was je toen?  

68 Respondent Toen ik de eerste keer vast kwam te zitten..47 

69 Researcher Ok…yes…hoe lang heb 

70 Respondent Heb ik toen gezeten? Drie maanden. Toen was ik er heel straal uit. 

71 Researcher Ja. En waar was dat? 

72 Respondent 

In Breda, niet in de koepel maar ze hadden een speciale, hoe heet dagt nou, BZA-afdeling, bijzondere zorgafdeling 
BZA.En daar ben ik dus uitgekomen en tussentijds gescheiden dat wisten we wel. Toen ben ik bij een soort 
opvanggezin gekomen. Zo noem ik het want ik had geen woning meer, niks meer. Ik woonde in (plaatsnaam) vlakbij 
het (plaatsnaam) als je dat kent. Vlakbij het station van (plaatsnaam) en ja ik heb nog nieuw werk gevonden. Toen zat 
ik bij een hoe gek dat ook klinkt, een scheepswerf. 

73 Researcher Is daar je passie voor schepen begonnen? 

74 Respondent Nee dat was al eerder. 

75 Researcher Alles wat met water te maken heeft eigenljjk wel? 

76 Respondent Ja alles wat met water te maken heeft. 

77 Researcher Hoe lang heb je daar gewerkt? 

78 Respondent De scheepsvaart heb ik ongeveer 2 jaar gedaan. 

79 Researcher Wat voor baan was dat? Wat moest je precies doen? 

80 Respondent 
Kasco's maken voor jachten. Polyester, we werkten met glasvezel en met tinner wat heel link was want ik heb nog 
het nodige meegemaakt ik heb niet voor niks…vaten tin lagen gewoon in de fabriek en daar kon je bij. 

81 Researcher Toen kon dat allemaal nog? 

82 Respondent 
Ja toen kon dat allemaal nog. Ik vond het een heerlijk bedrijf maar ja toen ik daar kwam kostte één jacht een miljoen. 
Toen ik daar wegmoest, want de fabriek ging over de kop in de jaren 80 door de olie die er toen was kostte een jacht 
2 miljoen dus dat ging hard. 

83 Researcher En toen woonde je nog steeds in dat gastgezin? 

84 Respondent Ja. 

85 Researcher Toen ging die fabriek oiver de kop.. 

86 Respondent Toen ging die fabriek over de kop en wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik orderpikker geweest als je weet wat dat is. 

87 Researcher Ja ja. 

88 Respondent 
Ok, ok bij een groot bedrijf, toen dat heete toen de VG, bestaat allang niet meer. Zoiets als een Albert Heijn of als een 
Jumbo. Die moeten bevoorraad worden. 

89 Researcher Ja ja ik ken het ik heb bij de Jumbo orders gepikt. 

90 Respondent Ik heb de houten Heijneken kistjes nog meegemaakt. Die ken jij vast niet meer. 

91 Researcher Nee inderdaad. 
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92 Respondent Daar heb ik een liesbreuk opgelopen. 

93 Researcher Ok dat was dus na de fabriek. 

94 Respondent  Ja bij de orderpikkerij. 

95 Researcher Ok en daarna kwam je nog een keer vast te zitten? 

96 Respondent Ja later. 

97 Researcher Weet je nog ongeveer hoe vaak je vast bent komen te zitten? 

98 Respondent Ja drie keer voor hetzelfde vergrijp. De tweede keer dat ik vastgezeten heb was.. 

99 Researcher Hoe lang was dat ongeveer? 

100 Respondent Een half jaar onngeveer 

101 Researcher En de derde keer? 

102 Respondent Twee en een half jaar denk ik. 

103 Researcher Ok dat is wel lang. 

104 Respondent 
Ja het wordt iedere keer anders. Op een gegeven moment werd gezegd:'als dit nog een keer voorkomt krijg je TBS.' 
Maar de 3e keer dat ik vast kwam te zitten zat ik allang in de WW. 

105 Researcher Tussen 2 en 3 zat je in de WW dus geen werk gehad? 

106 Respondent Ja eerder wel werk gehad. Ik heb 13  jaar bij een grote plasticfirma gezeten. 

107 Researcher ja 

108 Respondent Daar verdiende ik heel goed. Ik kwam thuis in de maand met 3000 gulden. 

109 Researcher Dat was na sorry.. 

110 Respondent Dat was na de 2e keer. 

111 Researcher Dus tussen 2 en 3. 

112 Respondent 
Daar heb ik ongeveer 14 jaar gewerkt omdat je alles met de hand moest doen. Mijn rug is niet zo sterk en je hebt wel 
een heftruck waar je op rijd maar je moet materiaal versjouwen en daar ging het fout. Toen ben ik in de WW beland. 
Ik heb toen overal en nergens gewoond. Ik ben wel, nu 17 keer verhuisd. 

113 Researcher Ja precies Den Haag, Teteringen, ja ik hoef ze niet allemaal te weten. 

114 Respondent Breda, Teteringen , Raamsdonskeer… 

115 Researcher Ja ok en na de 2e keer waar woonde je ton? 

116 Respondent Dat weet ik niet meer. Maar dus de 3e keer heb ik mijn eigen bewust laten oppakken. 

117 Researcher De derde keer ja? 

118 Respondent 

Omdat ik voelde dat het niet goed ging. Ik zat heel slecht in mijn vel, ik voelde dat gewoon. Ik heb de nodige klappen 
gead, dat weet ik ook. Dat heb ik maar voor lief genomen. Wat moet ik anders? En ik heb aangegeven toen al bij de 
officier van justitie of waar je ook binnen stapt:'ik wil hulp'. Ik wil hier vanaf! MAar je moet ook zelf willen anders lukt 
dat niet. Ik kom, ik heb in Grave vastgezeten... 

119 Researcher De derde keer? 

120 Respondent Ja en ja ik heb het.. 

121 Researcher Ja ik weet het die ken ik wel in Grave. Met die gekleurde stenen aan de buitenkant. 

122 Respondent Weet ik niet, weet ik niet. Ik heb daar een poosje vastgezeten en toen kwam ik in contact met dominee (naam). 

123 Researcher Ok even een stukje herhaling dus die eerste keer dat was drie maanden en dat was in Breda? 

124 Respondent ja 

125 Researcher Ok doen we even die eerste twee keer in Breda. Hoe was dat? 

126 Respondent 

Ik heb het gewoon gelaten ondergaan ja gelaten ondergaan. De tweede keer zat ik niet in een BZA maar gewoon in 
een cel en toen hoorde ik op een gegeven moment, ja geloof weet ik veel hoe dat werkt ja ik ging maar mee met de 
meute en dergelijke. :'Bedenken maar dat we homo van hem maken'. Dat werd tegen mij gezegd door psychiaters. ik 
dacht:'mij homo maken? Ben je wel helemaal goed?' Zo ver was het al weg verstopt bij mij. Wat ik toen deed nou, na 
4 maanden werd de deur opengehouden en de gang de hele lange gang met allebei de kanten cellen en ook boven. 
Meehelpen de vloer schoonmaken en dergelijke. We mochten dan wat langer in de recreatie blijven en dergelijke. 
Dat viel mij op dus je werd wat meer losgelaten. 

127 Researcher Ja precies, en in je jeugd ben je een beetje een einzelganger geweest. Hoe ging dat in Breda? 
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128 Respondent Hetzelfde, hetzelfde ik had geen mensen waar ik contact mee had. 

129 Researcher Ook geen vervelend contact? 

130 Respondent 
Nee, nee ook niet. Ik ben daar begonnen te roken omdat je daar ja je zoekt er vertier en ja ik ben een poosje blijven 
roken. Maar je zoekt een uitvlucht om je zenuwen eventjes een beetje in bedwang te houden en verders had je 
eigenlijk helemaal niks. 

131 Researcher Dus je hebt verder geen contacten van mensen vanuit daar? 

132 Respondent Nee,nee 

133 Researcher Ja je was toen al gescheiden. En je ouders kwamen die je opzoeken? Heb je daar nog contact mee? 

134 Respondent Nee die zijn al lang en breed overleden. 

135 Researcher En toen je uit huis ging hoe was het contact toen? 

136 Respondent nee mijn ouders waren overleden. 

137 Researcher Vroeg al? 

138 Respondent 
Mijn ouders waren laat getrouwd i.v.m. de oorlog. Ja mijn vader, nee mijn moeder is als eerste overleden, 
verkeersongeluk in  (plaatsnaam) en mijn vader een half jaar daarna. 

139 Researcher Toen zat je dus nog niet vast? 

140 Respondent Nee, nee, nee. 

141 Researcher Dus er kwam niemand op bezoek in de gevangenis? 

142 Respondent 
Nee alleen de derde keer. Ik woonde toen bij een vriend in (plaatsnaam) en die is 2/3 keer geweest. Ik kreeg toen 
contact met een dominee daar en die heeft me geholpen. 

143 Researcher En de bewaarders enzo, hoe was daar het contact mee? 

144 Respondent 

Naderhand, naderhand, ik had een kalender hangen om datums weg te strepen en op een gegeven moment…nou ja 
ze deden allemaal hun best. Ze moeten je opsluiten en dat is nou helemaal zo. Ik heb het gelaten ondergaan allemaal 
gelaten ondergaan. Op een gegeven moment tikt een bewaarder zo en hij zegt:'wat vind je ervan als jij het aquarium 
ging doen?' Ok, ok zei ik. In de recreatie stond een aquariam.:'als jij die visjes nu eens eten geeft en het water 
verschoond'. JA wist ik veel maar dat was leuk! Ik kwam steeds meer mijn cel uit. Langer recreatie mocht en langer 
sporten mocht, wat ik wel deed. En op een gegeven moment had ik nog één dag op de kalender dus ik denk:'ja ik ga 
mijn spullen maar een beetje bij elkaar halen want wat er dan gebeurd weet ik niet.'S'morgens om 5.000 wordt er op 
mijn deur geklopt:'je mag weg'. 

145 Researcher Kwam dat onverwacht? 

146 Respondent 

Het was één dag eerder dan ik verwacht had. Je krijg een brief mee waar je naartoe moet. Je mag alleen want anders 
zijn er ook bij die worden weggebracht. Je moet met de bus naar Nijmegen. Daar moet je op de trein naar 
(plaatsnaam.) 98 99 rond die koers is dat. De bus naar Nijmegen dan de trein naar (plaatsnaam) en moet je naar 
exodus:'waar zit dat?'. Ik was weleens in (plaatsnaam geweest) ja op het station ja. Toen de spoorwegen 150 jaar 
bestonden ben ik daar geweest en toen heb ik daar de TCV aangeraakt die net nieuw was en de koploper die net 
nieuw was die nu nog steeds rijden, die hoog...dat noemen we een koploper. Dus die waren net nieuw dus het 
regende verschrikkelijk dat weet ik ook wel die dag. Voor alles wat er van te voren die bewuste dag plenste het van 
de regen. Maar ik was weleens in (plaatsnaam) geweest maar verders weet ik veel. 

147 Researcher Was dat via de dominee geregeld? 

148 Respondent 

Nee, ja exodus wel. Ik terug in de derde keer met die gevangenis wat dat daar heb ik dus de dominee van daar 
ontmoet en die zegt:'kom eens op zaterdag' want hij deed zaterdag de dinges en kom ik bij hem in de kerk:'wat heb 
ik daar te zoeken?'. Ik ben van huis uit katholiek maar mijn ouders deden er niks aan en dan kom je niet in de kerk en 
heb je daar niets te zoeken. Daar lagen foldertjes van exodus want ja. Die heb ik dus als ik het niet begreep werd aan 
me uitgelegd want ik ben niet zo goed met lezen das een handicap dat weet ik maar uitgelegd hoenhet in mekaar zat 
en nou word er nog steeds gezegd en ik weet het nog steeds niet. Ik heb een intake gehad daar voor exodus. ik weet 
het niet. Dat weet ik niet. Dat kan ik me helemaal niet meer herinneren. Totaal niet dus daarom zei ik:'wat moet ik' ik 
moet naar exodus (plaatsnaam). He!? Dus daar zat het al  hoe kan dat nou? Wat kom ik daar terecht? En ik ben dus 
met horten en stoten die kerk ingegaan zou ik zeggen want ik zat op een gegeven moment voelde ik me helemaal 
niet veilig tussen al die andere jongens maar ik zat tussen de verkeerde groep in. Ik moest bij mijn eigen groep 
blijven.  

149 Researcher In exodus? 
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150 Respondent 

Nee in de gevangenis. In die kerk. En ik heb steeds meer contact met die dominee en een leuke man vond hoe die 
ook over het geloof praatte en dergelijke dat begon steeds meer dingen te zien. Echt te zien. Weet je die historie. Ik, 
het gaat de goeie kant op. Ik ..nog niet nu doe ik dat wel. Dat is van latere duur van latere tijd en ja ik ben dus alleen 
naar exodus gegaan. Op het station een taxi genomen om bij exodus (plaatsnaam) te komen. Als ik gemerkt had dat 
dat zo dichtbij was had ik gelopen. Wist ik veel waar wat was. En ik kom daar, helemaal niemand, ja een persoon was 
daar op een maandag. 

151 Researcher Iedereen was werken? 

152 Respondent 

Nee ze waren op vakantie! Met de hele meute op vakantie er was er maar één. En dinsdags kwamen ze terug dus die 
maandag was ik helemaal alleen en ik kreeg wat spulletjes en dergelijke en ja ik heb me eigen daar maar een beetje, 
die ene dag gewoon rustig gehouden eant ik komen daar al die gasten binnen. a. schrok me eigen wezenloos. Moet ik 
met al dat, die kerels moet ik daarmee samenwonen!? Wegduwen, wegduwen, wegduwen. Ik zat op mijn kamer en ik 
kwam er niet af. Ik had toen een mentor Ik, ik heb er drie gehad. Ik had zo'n leuke meid maar ja. Die had toen het 
beste voor me.Ze zei weleens dingen waar ik het helemaal niet mee eens was maar ja ze heb ervoor geleerd. Laat 
maar zitten. En en op een gegeven moment ik krijg dinsdags een brief onder mijn neus geschoven dat ik de andere 
dag, woensdag, me eigen om 8:45 moest melden hier. Dus  

153 Researcher Hoe was je behandeling? 

154 Respondent 

Mijn behandeling was om wat beter met kinderen om te gaan. Daar zat de fout. Maar dat heeft te maken met mijn 
homo-zijn en met misbruik van mijn vader op mij. Daar heb ik mee te maken. Mijn zus die heb ie ook misbruikt. En 
mij heeft ie ook misbruikt. Op een gegeven moment zet dat zich door naar een volgende generatie en dat ja dat was 
een heftige behandeling. Elke dag s'morgens om 8:45 tot 15:00. Halfjaar lang verschillende evaluaties meegemaakt, 
dat moet, en dan was ik daar geen held in. Om dingen allemaal op te schrijven en dergelijke en wat je plannen waren, 
hoe het allemaal zat, dat was ik geen held in. Mijn , mijn,mijn de groep was leuk. De behandelaars , ja de een had ik 
wat meer vertrouwen als de ander, maar ja dat heb je altijd.  

155 Researcher En toen ging het beter naderhand? 

156 Respondent Toen is wat vriendschap ontstaan. Niet vaste vriendschap maar wat ik merkte.. 

157 Researcher Met de therapeut of emnsen in huis? 

158 Respondent 

Met de therapeuten want de mensen waren van mijn leeftijd. De anderen waren jonger en die stootte ik dus af. 
Jongeren moesten weg uit mijn leven. De therapeuten waren van mijn leeftijd dus wat dat betreft kwam dat goed uit 
en ach, ik heb dat half jaar met glans doorstaan. Op een gegeven moment moest ik eindprestatie toen. Eerste 
instantie voor de, voor de groep en de therapeuten die der allemaal zaten. Daar kreeg ik een 8,5 van, de presentatie 
van wat ik geleerd had en van wat ik zou gaan doen na mijn want ik had een plan gemaakt wat ik niet meer zou doen 
wat ik voorheen wel deed. Wat ik volkomen had afgeschreven. Ik mocht niet meer vissen. Ik mocht bepaalde dingen 
niet meer doen en als er gevaar dreigde dan kwam er iemand naast me staan en moest ik mijn spullen opruimen en 
zonder een woord te zeggen wegwezen. Gewoon valkuilen. Maar dat heb ik toen allemaal beloofd en dergelijke. Ik 
kijk nu anders de wereld in maar toen wel. 

159 Researcher In exodus hoe oud was je toen ongeveer? Ik weet dat het allemaal lastig is. 

160 Respondent JA dat is lastig. Tussen 98/99. 

161 Researcher Toen was je laatste straf toch? 

162 Respondent Ja 

163 Researcher Dus dan is het ergens in 2000 geweest? 

164 Respondent Ja 2000 ben ik eruit gekomen.  

165 Researcher 16 jaar geleden ongeveer? 

166 Respondent 
Ja ik heb 9 maanden bij exodus gewoond. Omdat ze van mij geen vervolg konden vinden. In zoverre, ik zat in een huis 
waar niet gerookt mocht worden maar niet geblowed mocht worden, geen alcohol gedroinken mocht worden. Ik 
lustte het wel maar als dat niet gedaan mag worden doe ik het niet. Ze hadden het idee (naam) drinkt geen alcohol. 

167 Researcher 
Ok één ding nog omdat je net wat zei. Een tijd geleden in Grave toen had je het erover dat je bij je eigen groep moest 
horen. Wat bedoel je daar precies mee? 

168 Respondent Wat zei je nou? 

169 Researcher Voordat je in exodus zat toen je in Grave zat, heb je daar problemen gehad? 
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170 Respondent 

Ik heb daar geen problemen gehad. Dat was omdat ik naar de kerk ging. Op die gang hadden we een BZA en daar zat 
een andere groep tegenover en we gingen tegelijk naar de kerk. Ik zat tussen die groep die aan de overkant zat en 
daar mocht ik helemaal niet zitten. Ik voelde me daar niet veilig. Je moet bij je eigen groepje zitten. Wij gingen ook 
apart luchten en hadden apart recreatie. Dat zat bij elkaar of we zaten te kaarten of te poingpongen. 

171 Researcher Ok dus exodus ben jij geslaagd. Wat ging je toen doen? 

172 Respondent 

Toen moest ik naar een andere stichting dan stichting exodus. Toen ging stichting de pandjes, bestaat niet meer, het 
kantoor was toen hier aan de (plaatsnaam) waar we met z'n vijven woonden. Dan was je volkomen vrij. Je kon 
blowen je kon drinken je kon van alles en nog wat. Alles van alle dat kon allemaal maar, hoe heet dat, je 
verantwoording lag bij jezelf. Ik was aan het werk geze, ik werkte bij de UW. 

173 Researcher Je wilde niet aan het werk? 

174 Respondent 

Ik wilde wel aan het werk. Op de Waag is dat al begonnen. Een van mijn therapeuten vroeg:wil je iets doen?'':'ja ik wil 
iets doen, ik wil treinen schoonmaken.' Is er geen wasstraat in (plaatsnaam) waar ik aan treinen kan werken? Daar 
gingen een paar weken overheen. Er is geen wasstraat in (plaatsnaam) dus ik moest wat anders zoeken. Dan wil ik 
iets met hout doen. 

175 Researcher Ja, hey je hebt een kat? 

176 Respondent 

Ja pluis. Dan ben ik niet aleen ja. Dan kan ik daar tegen kletsen en hij mauw mauw mauw terug. S'nachts bij mij 
slapen dat is heerlijk. Dus ik wil iets met hout doen. Ik zeg:'antieke tafels en antieke stoelen' als daar een krasje op xit 
zo behandelen dat het weer netjes word. :'zo jij durft nogal'. Ja waarom niet? Ik heb heel fijne handen en als ik met 
mijn handen kan werken dan is het goed. Toen hebben ze weer gezocht.:'we hebben wel wat anders voor je waar je 
wel met hout kan werken' Yes! Zo stond ik Yes! Je gaat met mij mee van de Waag uit gingen we hier naar de 
(straatnaam) als je weet waar dat zit bij het station. 

177 Researcher En wat heb je daar gedaan? 

178 Respondent Bij de UW heb ik in totaal negen jaar gewerkt. 

179 Researcher Tot je pensioen want je bent nu met pensioen he? 

180 Respondent Tot mijn pensioen. 

181 Researcher Ok even terug naar de kerk. Sprak je de dominee toen nog? 

182 Respondent Ja mee naar de ker gegaan. 

183 Researcher En exodus? 

184 Respondent 

Ja zo ben ik in aanraking gekomen met de Silo. Ik zat daar twee of drie weken en toen zei één van de bewoners:'de 
Silo is wat voor jou!' De Silokerk? Waar zit die nou weer? Waar zit die nou weer? Ja in de (straatnaam). Wist ik veel. Ik 
kon alleen mijn omgeving en een beetje waar exodus zat.Een beetje de omgeving maar verders niet:'hoe kom ik 
daar?' Ik heb het onderweg toch 4 keer moeten vragen want ja waar is de (straatnaam). Op een gegeven moment 
ben ik er gekomen en toen rootke ik ook nog en toen zat er een, in de hoek stond een tafeltje met 4 stoelen of 2 
stoelen met een asbak op tafel dus ik ga daar zitten. Nog geen minuut later, een hand op mijn schouder twee bakken 
koffie:'welkom in onze kerk'. Gelijk een warmtegevoel op de een of andere wijze dat dat goed zat. Nooit meer 
weggegaan. 

185 Researcher Je bent begonnen vroeger als einzelganger maar als ik bij de eetgroep kom ben je altijd druk aan het praten. 

186 Respondent Ja maar ik heb sinds dat ik ben gaan werken opnieuw zeg maar heb ik vrienden gemaakt en vriendinnen. 

187 Researcher Bij de UW is dat begonnen? 

188 Respondent 
Ik heb niks meer met de UW maar ik heb toen, maar dat is ook met de kerk gebeurt. De kerk daar heb ik een, bij 
exodus heb ik een klein netwerk, netwerk heet dat, opbouwen. Dat houdt in mensen bijna door hen heen kennen 
kijken of ze wel te vertrouwen zijn. Zodat ze jou gevalletje niet door vertellen. 

189 Researcher Bij de UW deed je dat dus? 

190 Respondent 
Nee dat deed ik, moest ik bij mijn mentor doen van exodus? Dat kerk gebeuren. Naderhand heeft het ook gehad met 
vrienden of vriendinnen opbouwen heb ik dat ook gedaan. 

191 Researcher Die weten bijvoorbeeld wel dat je vastgezeten hebt? 

192 Respondent 
En nog steeds dat ze het weten maar mondje dicht maar ik krijg hier verschillende mensen over de vloer van jong 
naar oud en er zijn een aantal die het niet weten zoals mijn buren maar dat hoeft ook niet. 

193 Researcher Je bent er gewoon voorzichtig mee? 
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194 Respondent Ja bijvoorbeeld mijn overbuurvrouw ken ik al 16 jaar, een leuke buurvrouw die ik af- en toe help.. 

195 Researcher Maar je verleden, nadat je vrij bent gekomen ben je verbeterd zeg maar… 

196 Respondent Ik wilde er vanaf en daar moet je ook achterstaan. 

197 Researcher Maar je bent er zelf van af, je hebt niet zoveel van buiten last gehad? Bij de UW ben je gewoon kunnen gaan werken. 

198 Respondent 

Ik heb er alleen ooit last van gehad, dat is me ook verteld van te voren, je komt bij een groep mannen te werken die 
nogal rauw op de mond zijn, bouwvakkers. Jij bent dat niet, kijk hoe je er mee omgaat. Je bent homo, je bent ook 
waarschijnlijk de enigste die er zit dus kijk hoe je ermee omgaat. Ik weet niet hoe ze op jou aanvallen ofzoiets. Ik had 
een chef die wel van mijn achtergrond afwist. Dus ze behandelen mij heel voorzichtig. Ze hadden in de gaten dat ik 
meer wilde als ik aankon dus ik had binnen dat UW bedrijf dat hout bedrijf dingen gedaan die niet mochten, niet 
konden zelfs. 

199 Researcher Om het jou makkelijker te maken? 

200 Respondent 

Ik had wat meer in mijn vingers dan de rest. Ik ben geen chef geweest maar ik zat eronder, net eronder dus ik mocht 
mensen aan het werk zetten maar zelf ook meewerken want ik ga niet op kantoor zitten daar heb ik wel eventjes 
gedaan maar dat wil ik niet, dit wil ik niet ik wil op de vloer, op de werkvloer blijven. Ik ben ook controleur geweest 
op de werkvloer. Ieder uur moest ik bij een aantal zaagmachines langs die bedient werden door een aantal mensen 
die iets moesten zagen dat op hele dunne adjes, zo hoog, das voor vloeren of dat allemaal wel 2,7 mm bleef. Als het 
om duizendste ging. Dat was leuk. Ik moest mijn eigen werk laten vallen en dan, ik heb er zoveel, ik heb er eentje in 
de maling gehouden daarzo. Was een, ik was bezig met bloembakken, moesten we maken en zo'n chef die net weer 
boven mij stond die zei:'ben je al klaar ben je nog niet kklaar?' Dat klopte en ik ging door. Kijk hoe die reageert. Hij 
zegt:'ik vroeg je wat'. Ik heb het wel gehoord ik heb antwoord gegeven. Wil je die vraag trouwens nog eens 
stellen?:'ben je nog niet klaar' ik zeg klopt. He!? Ik zeg:'jij stelt mij een vraag wat is dat?' En je gaat door met werken. 
Als je nu zegt:'waar ben je?'dat is iets anders. Ja toch? Zou je niet eens gaan werken dat is ook zoiets? Nee dat klopt 
ik ga niet werken. Ik neem de Nederlandse taal heel erg letterlijk, dat is leuk. 

201 Researcher 

Sommige mensen vinden het leuk, anderen vinden het irritant, ik snap het hoor.Even kijken naar mij vragen…wat 
hebben we allemaal gehad? Ja bijna alles. Heel even nog, ik spreek dus alleen maar ervaringsdeskundigen dus kan je 
nog even aangeven kort van, als je even nadenkt over je processen over hoe je behandelt bent en ook in het 
nazorgtraject, wat is je algemene indruk? 

202 Respondent 

Toen ik bij de Waag klaar was met de behandeling kreeg ik dus nazorg, waar je het nu over hebt en dat werd in een 
groep gedaan. S'avonds om 18:00 net, van 18:00 tot 19:00 ik vond het niet leuk. Wel met een therapeut die ik kon. Er 
waren allemaal andere jongens die ik helemaal niet kon en hij begon iederee keer wat naast hem zat. Ik zat aan die 
kant en ben daar begonnen. We moesten allemaal een a4tje hebben en zo werd dat weggezet dat je wist over wie je 
het had. Daar stond je naam op. Dat heb ik 2 keer gedaan en de 3e keer ben ik weggebleven en og weggebleven en 
weer weggebleven want dat was elke week. Toen kreeg ik een brief van de Waag dat ik me eigen daar wel moest 
melden. Weer, ik voel me, ik heb toch alles gehad wat moet ik leren van anderen die nog in de put zaten en ik was er 
doorheen. Wat moest ik van die, daarvan leren? En ik was iedere keer als laatste als het uur voorbij was was ik aan de 
beurt en ging ik weer naar huis en dat klopte niet. Toen ben ik thuisgebleven en gevraagd naar één-op-één aparte 
gesprekken. Dus ik met die therapeut één-op-één en dat ging heel goed. Hij schreef alles op wat ik vertel. Liet me 
uitpraten en dan de volgende vraag. Dat is heel goed dat iemand dat doet en dat was toen één keer in de 14 dagen. 
Toen werd het één keer in de maand, één keer in de twee maanden. Zo werd het, wanneer wil je? Op een gegeven 
moment vond ik het genoeg. Ik heb geen nieuws meer. Toen heb ik aangegeven, ik wil er hier een einde aan maken ik 
heb genoeg met je doorg dus ik heb nooit meer nazorg gehad. 

203 Researcher Ben je rechtvaardig behandeld? 

204 Respondent 
Ja, ja ,ja maar je moet zelf bepaalde dingen aangeven. Niet met een groep gewoon meelopen. Als het je niet zint mag 
je het ook aangeven. 

205 Researcher Vond je dat je straffen terecht waren? 

206 Respondent Het hoorde derbij. Van fout doen leer je. En ik heb.. 

207 Researcher Hoe ouder hoe wijzer? 

208 Respondent Ja weet ik wel maar ik heb het gelaten ondergaan, dat is het enigste wat ik kan zeggen, gelaten, gelaten. 

209 Researcher Ja ok ja, 
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210 Respondent 
Gelaten nee ik…maar wat ik wel gedaan heb, dan ga ik terug naar Grave. Van de een op de andere dag moest ik 
ineens weg. Ik heb van niemand afscheid kunnen nemen. Datr is mij zwaar gevallen. 

211 Researcher Van wie niet? 

212 Respondent 

Van dat ik daar ben weggegaan. Van die dominee dart ik weg ben gegaan en van een aantal cipiers waar ik goed mee 
kon kletsen was ik weg. Ik heb ongeveer twee jaar later de stap gedaan om terug te gaan naar Grave. Ja, als bezoeker 
naar binnen te gaan naar die (naam) hoe het met me ging. Waar ik mee bezig was als dat ik bij exodus zat en dat het 
me goed afging. Dat verhaal, en ik heb bij hen ook, ik heb de kerk opnieuw gezien waar ook de Imam zat en wat er 
meer in zat. Terug naar mijn oude afdeling geweest als bezoeker. Die waren verhuisd van de eerste verdieping naar 
beneden en ik zag daar een aantal mensen die ik:'bedankt dat jullie er waren'. Dus ik heb een afscheid genomen en 
dat is ook heel goed geweest. Teruggegaan naar Grave, met de trein terug naar Nijmegen en met de bus weer naar 
Grave. Bos bloemen meegenomen ja. Maar ook om anderen te begeleiden zeg maar. Het zijn geen boemannen die 
daar lopen. 

213 Researcher Dat heb je nooit gedacht? 

214 Respondent Nee,nee,nee die mensen zijn geen boemannen he. Die doen gewoon hun werk. 

215 Researcher De derde keer wilde je zelf opgepakt worden he? 

216 Respondent Ja ik zat zo slecht in mijn vel. Zo slecht. 

217 Researcher Ok het derde stukje! Je komt uit de (plaatsnaam). 

218 Respondent Ik heb niks met politiek hoor. 

219 Researcher Nee prima hoor. 

220 Respondent Hoewel ik wel altijd stem. 

221 Researcher Ok je stemt dus wel? 

222 Respondent Ja nou ja 

223 Researcher Vanaf je 18e ook al? 

224 Respondent Je moest eerst nog en toen was het de partij van de arbeid en nu niet meer. 

225 Researcher Hoe heeft dit dat zich ontwikkeld? Je bent begonnen met de PVDA 

226 Respondent Ja omdat mijn ouders altijd PVDA stemden. 

227 Researcher En ging je dan met zijn allen… 

228 Respondent Dat weet ik niet meer dat weet ik niet. Maar wij moesten vroeger. 

229 Researcher Van thuis uit. 

230 Respondent Nee wie niet stemde die werd gestrafd. Dat was voor jou tijd hoor. Nu is het sinds ik in (plaatsnaam) woon is het SP. 

231 Researcher Je hebt twee partijen gestemd in je leven? 

232 Respondent Één keer wat anders toen ik in (plaatsnaam) woonden heb ik CPN gestemd samen met mijn vrouw. 

233 Researcher Waarom toen in een keer zo'n wissel? 

234 Respondent 
Waarom in een keer zo'n wissel? Wij woonden in een katholiek dorp wat heel katholiek was en elke maand kreeg ik 
een maandblaadje van het dorp en daar stonden ook al die uitslagen in wie op wie gestemd had. En op twee CPN. Ze 
zullen wel gedacht hebben wie zijn dat nou. Daar he ik het voor gedaan maar verder niks bijzonders. 

235 Researcher Volg je het nieuws een beetje? 

236 Respondent Nee,nee nog steeds niet.  

237 Researcher Nooit gedaan? 

238 Respondent 
Nee ik luister alleen anar de radio. Radio M dat is mijn favoriete zender en daar komt het hele dag wat nieuws 
overheen. Dat is het. Ik heb een televisie staan maar ik kijk anderhalf uur per dag televisie. Geen nieuws. Want dat 
heb ik.. 

239 Researcher Heb je geen krant bijvoorbeeld? 

240 Respondent Nee ik heb geen krant. 

241 Researcher En op de computer? 

242 Respondent Daar doe ik mijn spelletjes op en ik zet er, ik zit op facebook. 

243 Researcher Op facebook staat ook veel nieuws. 
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244 Respondent 

Daar haal ik ook heel veel vandaan. Ik heb een hele leuke mededeling. Dinsdag 21 juni hebben we weer een eetgroep 
maar ik heb die dagen heel iets anders leuks wat ik dus van facebook heb afgehaald. Het is vroeg de deur uit zo 
vrtoeg dat ik met de taxi naar het station moet. Ik moet de trein van 18:20 hebben die brengt me naar Leeuwarden 
en daar moet ik over op de boemel. Naar Haarlingen. Daar ligt een bootje op me te wachten. Een oude 
zeestoomsleepboot. Heb je dat varen weer he. Water weer. En dat is door Holland. Die gaat om 9:00 weg. 6 uur 
varen via de Waddenzee en de Noordzee naar Ijmuiden, noordzee-kanaal op naar Amsterdam. Kom ik in Amsterdam 
dan nog op tijd en ik ben niet te moe pak ik de trein naar (plaatsnaam) en gaan we de Silo eten. 

245 Researcher Ja in het begin had je het nog over de roze mis die je een beetje mee organiseerde. 

246 Respondent Nou ik heb het niet mee helpen organiseren maar ik heb geprobeerd mensen in die kerk te krijgen. 

247 Researcher Want ja kijk eerst heb je het homo zijn heel diep weggestopt. Wanneer heb je dat geaccepteerd? 

248 Respondent 

Nou ik was op de Waag en bijna op het einde en één van die therapeuten tekent op een bord bi, hetero homo. Toen 
zei die op een gegeven moment tegen het groepje, een van of 10 als het er al 10 waren:' ga eens kijken aar jullie 
zitten op een lijn'. Want ik heb met een zedenzaak gezeten:'ga eens kijken waar jullie zitten, wat jullie zijn'. Pittig 
maar het was goed. Die therapeut mocht je met de voornaam aanspreken. Ik zei dat ik me niet kon vinden op die lijn. 
Hij zei:'jij bent homo'...he? Dat kan niet! Hij zei het nog een keer, kijk naar je verleden. En Ga maar zoeken. Ja waar 
moest ik zoeken? Totaal het benul niet hebben. Die lijn moet je veel verder doortrekken veel verder doortrekken. Ok 
ik doe mijn best en ik zat nog steeds in die groep in de Waag en toen merkte ik als ik het wat moeilijk kreeg met een 
therapie praten en dergelijke dat er voor mij in de bres werd gesprongen door andere therapeuten dat ze mij hielpen. 
Maar dat was het niet ik moest verder gaan zoeken. Nog verder? Jaren later ging ik het meer opzoeken. Ik ging een 
keer naar het homocafé met een vriend.  Ik zie der een en ik kreeg gelijk vlinders in mijn buik. Nooit gehad, nooit 
gevoeld dan weet je ook niet wat je overkomt. Ik heb toen 5 jaar met iemand hier samengeleefd en zo gauw die, die 
is met de noorderzon ook zomaar gewoon vertrokken. Dat heeft me heel veel zeer gedaan maar door toedoen van 
supergoeie vrienden want die heb ik inmiddels en supergoed tweede zusje, ik heb er maar één hoor.. 

249 Researcher Heb je daar nog steeds contact mee? 

250 Respondent Daar heb ik nog steeds contact mee. 

251 Researcher Altijd gehad? 

252 Respondent Dat is ook een tijd weggeweest. Dat heb ik zelf moeten opbouwen. 

253 Researcher Is ze ook nooit op bezoek geweest? 

254 Respondent 
Nee, dat heb ik helemaal opnieuw moeten opbouwen. Maar hoe dat zo heel mooi heet, kat en hond. We konden 
elkaar niet uitstaan en nu je word ouder en groeit weer naar elkaar toe. 

255 Researcher Ok even kijken, ja! Je hebt de hele tijd op de PVDA gestemd, ander onderwerp. 

256 Respondent Ja 

257 Researcher en nu SP 

258 Respondent Ja nu SP. 

259 Researcher Waarom nu op de SP? 

260 Respondent 
Die Roemer en vroeger ook Jan Marijnissen die schopten tegen de politiek aan en dat doen ze nog steeds. Ik heb niks 
met politiek maar ik schop er ook tegenaan. Dat is de enige reden dat ik daarvoor stem. Verder geen poespas. 

261 Researcher Je vertrouwd dat ze dat doen? 

262 Respondent Ik vertrouw op hun uitspraken. 

263 Researcher Je stem maakt wel een verschil? 

264 Respondent Ja mijn stem wel. Het recht heb je, maak er gebruik van. 

265 Researcher Dus dat blijf je doen? 

266 Respondent Ja dat blijf ik doen. 

267 Researcher Vind je het zonde als mensen het niet gebruiken? 

268 Respondent 
Ja ik vind het zonde maar iedereen moet het voor zichzelf weten.Ik ben nu zeven jaar gestopt met roken omdat het 
moest. Via de speciaist en ik heb het nodig, kiek eens…(wijst naar wond op been). Dat heeft met verstoppingen te 
maken. 

269 Researcher Trombose? Ja. 
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270 Respondent Die specialist zei toen:'stop met roken'. Een buil shag was twee dagen, op! Stop er maar eens met roken. 

271 Researcher 
Ok! Hey (naam) is er nog iets wat ik niet gevraagd heb. Wat zou je als ex-gedetineerde nog mee willen geven over 
hoe het systeem nu werkt en of er wat verbeterd kan worden? 

272 Respondent 
Ik weet het niet, ik weet het niet hoe het systeem nu is. Ik ben een poos geleden toen bij exodus nog geweest en daar 
zag ik iemand lopen, wat ik zag, zijn lichaamstaal was goed, hij kwam ook uit de gevangenis en zijn ogen stonden 
goed. Ik dacht:'jou neem ik onder mijn hoede'. 

273 Researcher Daar ben je nu mentor van? 

274 Respondent 

Meer dan dat! Een maatje. Ik ben een silo-maarje maar ook een exodus-maatje. Ik wil weten hoe het met jou gaat en 
ik heb met hem zitten kletsen en als ik hem zag hoor, als ik hem niet zag jammer dan. Je komt elkaar wel tegen. Ook 
werd de kerk ingenomen op een gegeven moment want de silokerk kon hij op de een of andere manier ook en 
gevraagd:'hoe is het met je?' Wat is je toekomst en wat wil je? 

275 Researcher Eigenlijk alles wat ze ou gevraagd hebben? 

276 Respondent 

Ja alles wat ze mij gevraagd hebben. Ik was op een gegeven moment al twee jaar maatje met hem. Hij zat op een 
gegeven moment in de vervolghuizen van exodus:'waarom kom je niet op mijn verjaardag?' Hij zei:'ik kan niks mee 
nemen. Ja maakt niet uit als je er maar bent'. Op een gegeven moment zegt hij:'ik ben je maatje niet meer....he?!': 
zeg ik.:'ik ben je vriend geworden'. Toen wist ik wat ik kon doen, wat ik mag doen. Als je maatje bent van een ex-
gedetineerdedie je begeleid, ja, moet je voorzichtig zijn met wat je zegt want je kan hem zomaar kwetsen. En hij kan 
je zomaar afstoten. Ben je vriend geworden. Dan weet ik wat ik kan doen. Dan kan ik iets harder naar je toe zijn, 
zonder je te kwetsen en nog steeds. Nog steeds ik kan zijn ouders temiddels. Zijn ouders zijn altijd achter hem blijven 
staan. Zijn ouders komen weleens bij ons in de kerk. Die wonen in (plaatsnaam). Ze zijn er nog weleens dat ze bij hem 
logeren en het zijn heerlijke mensen. En ook hij en nog steeds als ik hem zie in de bios en hij heeft kostendienst of 
geluidsdienst. Het eerste als ik naar hem toe ik omhels hem. En in een eerste instantie voelde ik dat, ok dat mag. Ik 
houd van je zeg ik. Meer niet maar ik houd van je, je bent een toffe gozer ik houd van je. En nu is het heerlijk ja. 

277 Researcher 
Ok mooi je hebt jezelf opgebouwd en je geeft het ook door. Daarmee beeindigen we het interview.  
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Interview #7 

Date 5-6-2016 

Time 19:45 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 00:42:19 

Pages 135 - 143  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher 
Het is interview 7, het is kwart voor 8. Ok elk interview heeft een andere volgorde zeg maar, als we het een beetje 
chronologisch houden dan beginnen we in je kindertijd. Waar kom je vandaan en ben je geboren en getogen? 

2 Respondent 

Ik ben op 14 september 1970 geboren in (plaatsnaam). We woonden toen in Weert. Daar heb ik 10 jaar hebben we 
daar gewoond en zijn we verhuisd naar de (plaatsnaam). Daar hebben we twee jaar gewoond. Toen ben ik verhuisd 
naar (plaatsnaam). Daar heb ik tot mijn 26e gewoond. Toen ben ik naar Heemskerk gegaan. Daar heb ik tot 2007 
gewoond. Nu woon ik hier. 

3 Researcher In je jeugd ben je best een paar keer verthuisd.. 

4 Respondent ja 

5 Researcher Wat was daar de reden voor? 

6 Respondent 
Vooral het werk van mijn ouders. Mijn vader kon werk krijgen bij de KLM dus toen zijn we naar (plaatsnaam) 
verhuisd. Toen kon mijn moeder werk krijgen bij de hoogovens. Later is dat naar (plaatsnaam)  verhuisd. 

7 Researcher Dus je hebt ook op verschillende scholen gezeten vroeger neem ik aan? 

8 Respondent Ja ik heb wel een paar lagere scholen gehad een stuk op 3/4. 

9 Researcher Ok en de middelbare school? 

10 Respondent Middelbareschool heb ik 3/4 van binnen gezien maar geen een afgemaakt. 

11 Researcher Waarom zoveel van binnen gezien? 

12 Respondent 
Ik wist niet zo goed wat ik wou en dan kies je een school en dan blijkt het toch niet te zijn en dan weet je verlies ik 
mijn interesse en dan gedraag ik me ook niet meer, gedroeg ik me niet meer. Dan willen ze je op een gegeven 
moment niet meer hebben. 

13 Researcher Ok ben je op eigen initiatief eraf gegaan of geschopt? 

14 Respondent Nou eigen initiatief was het niet! 

15 Researcher Wat voor scholen waren dat? 

16 Respondent 

De eerste was de land en tuinbouw school in (plaatsnaam). De tweede was een LEO de administratieve kant op die 
kant maar ja op een gegeven moment ben ik daar allemaal mee gestopt en ben ik gaan werken als loodgieter gaan 
werken met mijn opleiding erbij en toen ben ik op een gegeven moment gestopt en ben ik gewoon full-time gaan 
werken. 

17 Researcher Hoe oud was je toen je begon met werken? 

18 Respondent Nou op mijn 15e of 16e. 

19 Researcher En hoe ging je carriere als loodgieter? 

20 Respondent 
Nou dat heb ik een jaar of twee volgehouden en daarna heb ik wat uitzendbaantjes gedaan. Dat beviel me allemaal 
ook niet. Toen kwam ik zelf bij Albert Heijn gaan werken. Daar heb ik het toch wel naar mijn zin gehad, twee-en een 
half jaar gewerkt en ja daar ben ik op een gegeven moment ontslagen. 

21 Researcher Hoe oud was je toen ongeveer? Waar zitten we nu? 

22 Respondent Toen was ik rond de 2/23 die kant op. 

23 Researcher Woonde je nog thuis al die tijd? 

24 Respondent 
Ja ik woonde altijd nog thuis ja ik heb wel een gedeelte op mezelf gewoond en toenw eer naar huis een beetje alle 
kanten opgegaan. 

25 Researcher En waarom was dat? 

26 Respondent 
Ja dan beviel het weer niet dus ging ik terug naar huid of kreeg ik ruzie met mijn huisgenoten of zoiets en ging ik weer 
terug. Dus thuis kon je altijd terecht? 

27 Researcher Nog steeds? 

28 Respondent Ja nog steeds welkom. 
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29 Researcher 
Ok dat is mooi! Even kijken waar we het over gehad hebben. Ik zie dat je nu een spelletje aan het spelen bent met 
een tank op de achtergrond. Is dat je hobby? 

30 Respondent Ja ik speel twee spelletjes. 

31 Researcher Is dat dat spelletje waar zoveel reclame voor wordt gemaakt? Tank wars? 

32 Respondent World of tanks is dit. Ja en die andere dat speel ik sinds een maand ofso. 

33 Researcher Online dingen? Ja was je daar vroeger ook van? 

34 Respondent Nou vroeger viel dat allemaal wel mee. Ik had op een gegeven moment van die handheld spelletjes die waren toen in. 

35 Researcher Gameboy? 

36 Respondent Ja en daarvoor nog donkeykong dat sooert dingetjes. 

37 Researcher De klassiekers!  

38 Respondent Dat online gedoe met allemaal mensen om met elkaar te kletsen en ondertussen mensen af te schieten. 

39 Researcher Heb je nog andere hobbies? 

40 Respondent Nee verder niet veel. Daar heb ik ook geen tijd voor.  

41 Researcher Vroeger wel? 

42 Respondent Nee toen had ik er wel tijd voor maar geen behoefte aan. 

43 Researcher Ook niet als kind ooit gevoetbald ofzo? 

44 Respondent 
Nee ook niet lang, sporten ik ben niet sportief aangelegd. Ik heb het wel geprobeerd maar dat was één maandje twee 
maandjes, Ik was niet sportief. Dat kwam met uitgaan natuurlijk dat was allemaal veel interessanter. 

45 Researcher Op je 16 ging je toen ongeveer uit? 

46 Respondent Ja rond die koers. 

47 Researcher Ging je naar de kerk? 

48 Respondent Nee 

49 Researcher Ook niet? 

50 Respondent Nee. 

51 Researcher Je bent een van de weinige die ik spreek. 

52 Respondent Ja ik ging wel naar de Christelijke school maar dat was het. 

53 Researcher Ok dan zitten we op je 23e qua werk. Hoe oud was je toen je voor de eerste keer vast kwam te zitten? 

54 Respondent Toen ik voor de eerste keer vast kwam te zitten was ik 29. 

55 Researcher Ok wat zit er allemaal tussen je 23e en 29e? 

56 Respondent Je kan me beter vragen wanneer ik voor het eerst op het politiebureau zat. 

57 Researcher ok. Ik moet de goeie vraag stellen. 

58 Respondent 
Op mijn 11e. Dat was in de (plaatsnaam) en op mijn 13e in de (plaatsnaam). Gewoon een beetje onzin uit te halen 
allemaal.  

59 Researcher Waren dat kwaaijongensstreken? 

60 Respondent 

Ja dat waren niet echt criminele mastermind activiteiten. Nee de eerste keer dat ik vast kwam te zitten was op mijn 
29e. Op mijn 20e, 21e ben ik begonnen met coke gebruiken en verkopen en dat sloeg op een gegeven moment een 
beetje helemaal door. Vanuit (plaatsnaam) ben ik naar (plaatsnaam) weer teruggegaan en kwam ik boven een 
heroinedealer te wonen en dat trekt je wel aan. Je komt al uit dat wereldje wat er aan de hand is daar beneden. Dus 
daar gin ik een beetje verder en binnen no-time was het ook gebeurd natuurlijk. Nou verkopen en vanaf mijn 4/25e 
heroine verkopen en cocaine en dat heb ik jarenlang gedaan. De enige baan die ik ooit heb vastgehouden zeg maar. 

61 Researcher Dat was een bijbaantje altijd ernaast? 

62 Respondent 
Nou ik gebruikte natuurlijk zelf ook en ik had geen zin om elke avond in te breken om aan mijn spul te komen dus heb 
ik dat opgepakt dat verkopen. Dat heb ik wel heel lang volgehouden. 

63 Researcher Ok dan die eerste keer hoe lang was dat? Hoe lang heb je vastgezeten op je 29e? 

64 Respondent Dat was 8 maanden. 

65 Researcher Waar ergens? 
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66 Respondent In Zwaag heb ik die volledig uitgezeten. 

67 Researcher Hoe vaak heb je ongeveer daarna vastgezeten? 

68 Respondent Even kijken, drie of vier keer tot mijn laatste keer. 

69 Researcher Wanneer was je laatste keer? 

70 Respondent De laatste keer was…in 2007 ben ik veroordeeld voor het laatst. 

71 Researcher En hoe oud ben je nu? 

72 Respondent 45. Dus ik was toen 37. 

73 Researcher Die andere drie keer was dat allemaal in zwaag of steeds andere plekken? 

74 Respondent 

Nee ik heb van alles gezien in Amsterdam heb ik een paar keer gezien het HVB. Haarlem heb ik gezeten. Ik heb er een 
paar gehad. Alleen het HVB in 2007 heb ik een jaar voorarrest gezeten en toen ben ik naar de gevangenis gegaan. 14 
maanden voorarrest gezeten. En uit die zaak daar moes tik schadevergoeding voor betalen en toen drie jaar geleden 
wouden ze dat echt ghebben. Ik kon ook geen regeling treffen met het CBCB dat is vrij moeilijk en toen hebben ze 
gezegd:'dag ga je maar uitzitten'. Dat hebben ze niet eens gezegd maar.. 

75 Researcher Dat was ongeveer drie jaar geleden? 

76 Respondent Ja dat was ongeveer drie jaar geleden. 

77 Researcher Dus 2007 was niet de laatste keer dat je vast zat? 

78 Respondent 
Ja dat was voor mijn strrafblad. Ik heb wel vastgezeten maar het was eigenlijk voor niks dus..en dat was ongeveer één 
jaar wat ik toen heb moeten uitzitten. Nou ja er kwam elke week bezoek dus eventjes volhouden want dat zie je nook 
niet vaak. 

79 Researcher Waneer hebben jullie elkaar ongeveer leren kennen? 

80 Respondent 

In 2012 en ik heb meteen mijn hele geschiedenis verteld en wat er allemaal aan de hand was en wat er allemaal zou 
kunnen gebeuren dus ze wist dat gebeurde inderdaad maar uiteindelijk na dat jaar kreeg ik een brief dat ik alles 
betaald had. Dus in principe heb ik één jaar gezeten voor 65.000 euro dus dat was 12.150 euro per week wat ik 
verdiend heb. 

81 Researcher Ok 

82 Respondent Weet je ja als je ervoor moet kiezen liever niet maar als het dan toch gebeurt is het wel lekker. 

83 Researcher Ok heb je nog andere kinderen verder? En andere partners gehad? 

84 Respondent 
Ik ben enig kind, ik heb geen kinderen zelf. JA dat kleine meisje wat hier rondloopt. Dat voed ik op. Tenminste dat 
probeer ik. 

85 Researcher Ja? Lukt het een beetje? 

86 Respondent Nou ja ik zie vooruitgang dus…en we zien vooruitgang. In principe gaat het goed, heel relaxed ook. 

87 Researcher 
Ok dan gaan we meteen door het gaat lekker snel bij jou. De eerste keer in de Zwaag, hoe was dat? Want het was in 
principe je eerste keer? 

88 Respondent 
Ja nou ja even aankijken wat er gebeurt en waar je terechtkomt. Weet je het is eigenlijk precies hetzelfde als, als …ga 
je mijn spullen slopen serieus? 

89 Researcher Sorry! 

90 Respondent 

Het is een beetje als je s'avonds met zijn allen bij elkaar komt op het pleintje om te gaan voetballen, zo ist het. Ik ben 
eigenlijk nooit bang geweest binnen of me bedreigd gevoelt of dat soort dingen dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Als 
je gewoon normaal doet kan je heel ver komen. Dan laat iedereen elkaar met rust. Ik ben niet iemand die de 
aandacht trekt of overal gaat hangen en schreeuwen. Dat hoeft voor mij allemaal niet. En zo heb ik het eigenlijk altijd 
gedaan. 

91 Researcher Ook de andere keren? 

92 Respondent Ja altijd relaxt. 

93 Researcher En hoe was je contact met de mensen als je naar buiten ging? 

94 Respondent Ja de laatste keer heb ik t contact verbroken. 

95 Researcher Heb je in de gevangenis connecties opgedaan? 

96 Respondent Nee heb ik ook niet echt naar gezocht ook. 

97 Researcher Ook niet? 
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98 Respondent 

Nee ik laat iedereen met rust, laat mij ook met rust. Weet je wat het is in de bajes? Iedereen verteld zulke grote 
verhalen, die heeft 1000 coke meer gesmokkeld en die heeft 10.000 euro meer gestolen en die heeft 60 mercedessen 
gestolen…Het gaat enrgens over het zijn allemaal bajes verhalen. Dus de laatste in 2005 toen heb ik één contact 
gehouden emt een jongen van we weten wel een mooie klus en die jongens tenminste die gozer kwamen wel serieus 
over dus.. 

99 Researcher En toen kwam je weer terug? 

100 Respondent Ja toen was het vrij snel gebeurt en kreeg ik die lange straf. 

101 Researcher Hoe lang was dat? 

102 Respondent 40 maanden. 

103 Researcher Ok en de bewaarders, hoe heb je die ervaren? 

104 Respondent 

Ja weet je die jonge jongens willen zich allemaal nog wel een beetje proberen te bewijzen. Tegenover de oudere 
mensen de oudere bewaarders. De oudere bewaarders weten precies hoe het werkt. Die zien wat door de vingers. 
Die jonge jongens zitten overal zwaar bovenop en dat valt niet altijd goed bij iedereen. Daar moet je gewoon een 
beetje omheen laveren. Als je wat nodig hebt dan moet je niet bij een jonge gozer zijn maar bij een oude bewaarder. 
Tenminste als je normaal bent weet je wel. Als je zo'n t%#^$&leider bent en loopt te schreeuwen en ze uit loopt te 
schelden dan krijg je niks voor elkaar. Dat had ik vanaf de eerste keer door. Weet je die mensen werken daar gewoon 
en ze zeggen wel over mensen dat ze een hekel hebben aan politie. Ik heb geen hekel aan politie. Ja ze proberen me 
te pakken maar als je gepakt wordt is het je eigen stomme schuld.  

105 Researcher Die houding heb je nu nog steeds. 

106 Respondent Ja natuurlijk! 

107 Researcher Ja ik weet niet? 

108 Respondent 
Ja natuurlijk stel dat je in een land zit zonder politie dan wordt het helemaal een puinzooi en krijg je dat spelletje wat 
ik net speelde, dat je ergens gedropt wordt en moet zien te overleven. Maar dat heb ik nooit gehad. 

109 Researcher En verder je  processen en zo zeg maar? Hoe was dat? 

110 Respondent 

Ja weet je wat ik een beetje vind? Er wordt allemaal in principe word het allemaal een beetje makkelijk gedaan door 
de rechters en door de officieren van Justitie. Die nemen heel snel dingen aan:''dit klopt allemaal dat klopt? Nou 
gedaan, schuldig! Terwijl het niet allemaal zo zwart wit is. Weet je en dat is af en toe wel een beetje jammer. Er zijn 
er genoeg die onschuldig bvastzitten en later pas blijkt na 10 na 16 jaar weet je en dat. 

111 Researcher En als je kijkt naar jouw strafmaat bijvoorbeeld…vind je dat dat in proportie stond met wat je hebt gedaan? 

112 Respondent 
Ja weet je ja in principe stond het allemaal wel in proportie ja. Weet je en ik heb gewoon wat dingen gemerkt dat het 
openbaar ministerie nadat ik afgestraft was mij toch wel wat extra probeerde te straffen. En ja dat vind ik in principe 
ook niet kunnen natuurlijk. Je hebt gewoon je straf gehad en daarna moet je gewoon stoppen ook. 

113 Researcher Hoe deden ze dat dan? 

114 Respondent 

Nou ik zal vertellen ik zat op een gegeven moment in Heerhugowaard de laatste straf nou de een naar laatste dan als 
we die van drie maanden geleden niet meetellen en ik zou overgeplaatst worden naar Den Haag naar de afkickkliniek 
want ik had dat allemaal geregeld en op een gegeven moment had ik alles ingepakt maar er gebeurt helemaal niks 
weet je wel. Dus ik nou ja ga maar werken naar de werkzaal en ik had een goede band met de werkmeester daar zo. 
Hij zegt (naam) kom eens:'jij gaat helemaal nergens heen ik weet niet wat je denkt maar jij gaat de straat nog niet 
op.' Dat hadden ze me nog helemaal niet verteld. Een week later komt de reclassering waar ik alles mee heb 
afgesproken en die zegt je sorry maar ik heb eigenlijk best wel een grote fout gemaakt. We willen nog helemaal niet 
dat jij op straat komt. Jij mag nog helemaal niet naar die kliniek toe, alleen het is allemaal al geregeld dus je moet 
weg. Dus toen moest ik opeens:'kunnen we niet een afspraak maken , een afspraak maken dan'. Nou eigenlijk het 
liefste...op 10 juni zou ik weg kunnen gaan maar het OM wil je 31 december binnen hebben dus kunnen we niet 
gewoon afspreken dat je gewoon binnen blijft? Dus ik kijk der aan en ik zeg:'dus als ik daar zit en ik mag naar buiten 
moet ik dan zeggen van ik mag niet?' Ja: zegt ze. Zij is helemaal gek natuurlijk. Daar kon ze problemen krijgen met 
haar baas. Daar heb ik dus gemerkt dat ze dat dus zeiden. Nou dat vind ik niet kunnen. Daar heb ik me ook niet aan 
gehouden. Nee nou dag! 

115 Researcher Hoe is het afgelopen? 

116 Respondent Wat? 

117 Researcher Je hebt gezegd:'ik wil wel naar buiten.' 
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118 Respondent Ja ik ben toen overgeplaatst. 

119 Researcher En de afkickkliniek? 

120 Respondent Ja daar heb ik zelf voor gekozen, ik was helemaal klaar met het leven daarvoor.  

121 Researcher Hoe zwaar gebruikte je? 

122 Respondent 
Nou ja …(kat springt op tafel...) Ja hij was rustig! ….Nou ik gebruikte zelf erg veel omdat ik zelf ook verkoop heb je 
altijd bij je. 

123 Researcher Door het dealen kwam je altijd aan het geld om zelf aan je vraag te voldoen zeg maar? 

124 Respondent Ja. 

125 Researcher 
Ok…even denken…je verteld heel veel met weinig woorden dat is wel handig! Dan hoef je het allemaal niet uit te 
typen.  

126 Respondent Dat heb ik gehad…dat heb ik gehad.. 

127 Researcher 
Bijna wel! JA je gaf aan dat je klaar was met het leven van toen en je ging naar die afkickkliniek. Wat heeft je ertoe 
geleid om de beslissing te maken dat je klaar was met dat leven? 

128 Respondent 
Gewoon het feit dat ik opgepakt werd voor het laatste feit en omdat ik wist dat het gewoon heel lang ging duren dus 
heeft dat uiteindelijk ook lang geduurd en ik was daar klaar mee. Op dat moment was ik daar gewoon echt klaar mee 
ne heb ik daar gewoon de rest van mijn detentie naartoe geleefd? 

129 Researcher Je bent afgeschrokken door het vooruitzicht is dat een goede samenvatting? 

130 Respondent 
Nee, nee net gewoon als dat ik klaar ben met de school of dat ik klaar ben met de baan dan stop ik gewoon. Ik was 
klaar met dat leven op dat moment. Nou uiteindelijk heb ik dat gewoon goed opgepakt. 

131 Researcher Het ging dus van de ene op de andere dag dat je er klaar mee was? 

132 Respondent Dat maakt je straf die hebt dat niet gedaan en mijn vroegere straffen ook. Dat is iets dat ik zelf heb gemaakt. 

133 Researcher Wat wilde je dan in plaats van dat leven? 

134 Respondent 
Normaal gewoon een keer echt leven weet je wel want ik heb nooit echt geleefd ik was altijd onder de invloed 
geweest van middelen of andere mensen of wat dan ook. (check microfoon) Doet ie het nog? Ik ga niet opnieuw 
beginnen.  

135 Researcher Ja hoor ga maar door! 

136 Respondent 
Ik denk, dacht op dat moment ja ik ben er helemaal klaar mee en later ben ik nog eens goed na ga denken:'ja toch 
wel ook leuk voor mijn ouders.' Dat hebben ze wel verdiend ze kwamen me ook elke week weer opzoeken in de 
bajes. In de kliniek en alles…daar heb ik de rest van mijn detentie naar toe gewerkt. 

137 Researcher Hoe heb je daar tijdens je detentie naartoe gewerkt? 

138 Respondent 

Weet je wat he is…Ik heb veel informatie verzameld, dingen onderozcht waar ik heen wou. Uiteindelijk is daar waar ik 
naartoe ga uitgekomen. Verder kan je alleen zitten wachten tot je er naartoe kan. Uiteindelijk heb ik één of twee keer 
verder gewerkt in de bajes. Dat was meer uit verveling dan dat het er toch was. Ik heb wel het overige gedeelte van 
wat ik...van mijn detentie heb ik geblowed. Nou ja. Als je altijd heroine en cocaine hebt gebruikt dan is blowen, dat 
telt niet mee dan zeg maar. Dat is voor normale mensen tuurlijk wel anders. Dus dat was ook een beetje om de tijd te 
doden. Ik had ook een keer een afspraak om het binnen te halen en dan de helft aan hem te geven...Dus ja uiteinelijk 
ben ik naar die kliniek gegaan in....(stiefdochter gaat naar bed) Ow ga je naar bed toe schat? Welterusten! 

139 
Step 
daughter 

welterusten! 

140 Researcher welterusten! 

141 Respondent Wat zeggen we dan? 

142 
Step 
daughter 

Slaap lekker! 

143 Respondent Goed zo. 

144 Researcher 
Ik slaap helaas pas over een paar uur!..ja in totaal heb je laten we zeggen vier keer vastgezeten. Steeds na die straffen 
wat was dan je plan? Waar kwam je terecht en ging je bijvoorbeeld wonen? 

145 Respondent Ik had het geluk dat ik gewoon altijd terugkon naar mijn ouders. Bij mijn vader. 

146 Researcher Dus je ouders zijn uit elkaar? 

147 Respondent ja 
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148 Researcher Hoe lang? 

149 Respondent Dat was vanaf mijn 17e/18e. 

150 Researcher Kwamen ze wel samen op bezoek? 

151 Respondent Soms maar meestal de ene week mijn moeder de andere week mijn vader. 

152 Researcher Ok later zat je in de afkickkliniek, dan wist je dat je weer terecht kon bij je ouders? 

153 Respondent 
Nee het was de bedoeling dat ik die kliniek ging afmaken en dan ga je naar een begeleid wonen project en dan zou je 
doorstromen naar een huis. 

154 Researcher Dat is gelukt? 

155 Respondent Nou niet via dat project maar nou ja dit is mijn eigen huis. Maar dit is niet via de kliniek. 

156 Researcher Je naam staat niet op de deur zag ik. 

157 Respondent Nee het staat op haar naam (vrouw) 

158 Researcher Waarom is dat? 

159 Respondent Omdat zij hoe heet dat? Hoe heet dat ook alweer? Zo eentje dat je meteen een huis krijgt, een… 

160 Researcher Voorrang ofzo? 

161 Respondent 
Ja zoiets. Ik weet niet precies hoe hetheet…nou verdorie. Op haar naam want zij stond nog ingeschreven bij de 
stichting. 

162 Researcher Ging je meteen samen wonen? 

163 Respondent 
Ja. Zij woonde ergens anders en ik woonde daar waar je, op dat project. Toen ben ik bij haar gekomen omdat zij weet 
je…ze moest daar weg. Ik kwam haar tegen en heb alles verteld en vanaf daar zijn we samen verder gegaan. 

164 Researcher Ok prima. 

165 Respondent Hoe heet dat papiertje nou waardoor je meteen een huis krijgt? 

166 
Wife of 
respondent 

Een urgentieverklaring. 

167 Researcher Een urgentieverklaring!  

168 Respondent Dat is een voorrangsverklaring 

169 Researcher En je zit hier sinds 2013? 

170 
Wife of 
respondent 

2012 

171 Respondent Zijn we hier in 2012 gekomen? 

172 
Wife of 
respondent 

Ja 

173 Researcher Een keer bevestiging tijdens een interview! De eerste keer voor mij. 

174 Respondent Dit is mijn agenda (vrouw) die onthoud alles. 

175 Researcher Juist, en nu wat doe je voor werk? 

176 Respondent Vrachtwagenchauffeur. 

177 Researcher En dat doe je al sinds 2012? 

178 Respondent Nee ik heb in 2012 ook mijn rijbewijs gehaald. 

179 Researcher Ook in het buitenland? 

180 Respondent 
Nee alleen in het binnenland. Ik heb de eerste twee, drie jaar bij een bedrijf gewerkt waar de vrachtwagen een 
gereedschap was. Dan rijd je ergens heen en ga je weer weg. Sinds een paar wegen ga ik door de streek in het 
Westland.  

181 Researcher Bevalt het werk een beetje?  

182 Respondent Ja 

183 Researcher Je gaat het wel blijven doen? 

184 Respondent Ja. 

185 Researcher 
Netjes! Ok, laatste onderdeeltje dan ben ik weer weg hier! Het politieke gedeelte. Dan beginnen we weer even bij je 
jeugd. Je ouders stemmen die bijvoorbeeld? 

186 Respondent Ja die hebben geloof ik wel gestemd. 

187 Researcher Weet je ook waarop? 
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188 Respondent Volgens mij was het toen de PVV. 

189 Researcher Hebben ze dat altijd blijven doen? Was dat consequent? 

190 Respondent 
Nee want de laatste tijd heb ik ze nooit meer zien stemmen. Nadat ze uitelkaar zijn gegaan heb ik dat niet meer 
gezien. 

191 Researcher Toen je 18 was ging je toen stemmen? 

192 Respondent nee 

193 Researcher Ooit gedaan? 

194 Respondent Ja tot twee drie, de laatste keer. 

195 Researcher De laatste keer, ok ook voor de gemeente (naam)? 

196 Respondent Voor de gemeente hebben we toen gestemd? 

197 
Wife of 
respondent 

Ja 

198 Researcher Met zijn allen? 

199 Respondent JA met zij allen. 

200 Researcher Kijk, hebbe jullie wat interesse in politiek? Je stemt waarom doe je dat? 

201 Respondent 
Weet je interesse, dat valt allemaal wel mee. Ik ben een beetje, ik ben een beetje van mening dat de politiek in 
Nederland naar de k#$%$ is. En daar proberen we tegen te stemmen. 

202 Researcher Hoe ga je dat doen? 

203 Respondent Door mensen met andere ideeen, door daar op te gaan stemmen. 

204 Researcher Mag ik vragen op wie je hebt gestemd? 

205 Respondent Ja ik heb op de PVV gestemd.  

206 Researcher Ok. 

207 Respondent 

Dus omdat die toch wel een paar dingetjes had wat me wel aanstond. Ook een paar dingetjes wat me niet aanstond 
maar ja dat moet je maar voor lief nemen weet je maar uiteindelijk maakt het allemaal geen ruk uit. Ik heb gewoon 
het gevoel dat die mensen daar op het binnenhof gewoon lekker doen wat ze zelf willen en dat ze zeker geregeerd 
worden door Brussel. Nederland heb gewoon niks meer verteklen en dat is langzaam zo gegroeid door de jaren en nu 
is het gewoon helemaal iover. Weet je dat is waar, en de stad je hebt belasting en ziekenfonds en heel de t#$%#$zooi 
en dat gaat gewoon helemaal nergens over. Daar kan ik me af en toe best weleens kwaad overmaken maar ja het 
heeft allemaal zo weinig nut. Ik ga ook voor de rest niet meer stemmen omdat ik niet het gevoel heb dat het 
uitmaakt. 

208 Researcher Dus dat was je laatste keer de afgelopen keer? 

209 Respondent Ja. 

210 Researcher En met het referendum laatst heb je daar gestemd? 

211 Respondent Ja  

212 Researcher Ja dat is een beetje jou issue iof niet? 

213 Respondent 

Ja der komt zoveel troep binnen vanuit Oekraine hier deze kant op. En ja 40/50 miljoen nieuwe klanten, 
consumenten dat. Die mensen hebben geen ruk te besteden. Die gaan echt geen radio hier komen als ze een 
Russische radio voor 2,50 kunnen kopen. Die gaan hier echt niet naar de mediamarkt. En er is daar een donkere kant 
waar heel veel geld ingepompt gaat worden en dat verdwijnt allemaal in de zakken van mensen die na 20 jaar zeggen 
van toedeledoki Oekraine:'wij gaan naar Tahiti'. 

214 Researcher Volg je het nieuws een beetje? Ik hoor dat je geinformeerd bent over de kwestie. 

215 Respondent Nou… 

216 Researcher Hoe kom je aan deze kennis? 

217 Respondent 
JA nou ik pik eht toch overal op een beetje. Nou ik heb dus inderdaad wat filmpjes gezien op youtube van mensen die 
ff gingen uitleggen wat het hele verdrag nou eigenlijk inhoud, tenminste in grote lijnen, dan denk ik bijmezelf van 
nee:'dat moet je niet doen'. Daar moet je niet aan meewerken. 

218 Researcher Wat google je dan? Voor-en tegenstanders of google je een samenvatting? 

219 Respondent Nou mijn vriendenkring op facebook is dat ik eigenlijk alleen de tegenstanders zie. 

220 Researcher Via facebook en social media zit je zo een beetje in de discussie? 
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221 Respondent Ja dan lees ik een kop en ga ik het kijken en ja dat is toch niet echt goed. 

222 Researcher Lees je verder een krant of kijk je het nieuws? 

223 Respondent Daar ben ik een beetje mee gestopt. 

224 Researcher Ok waarom en wanneer? 

225 Respondent Nou volgens mij heb ik met jou nog nooit het nieuws gekeken! 

226 
Wife of 
respondent 

Nee volgens mij ook niet 

227 Respondent Weet je dat, ik las elke dag het krant de AD. Dat bladerde ik ff snel door. 

228 Researcher Ontvangen jullie het AD? 

229 Respondent Nee ik heb hem op mijn telefoon. Maar weet je het is alleen maar ellende. Goeie dingen zie je bijna niet he? 

230 Researcher Dat is het nieuws natuurlijk. 

231 Respondent en met het referendum laatst heb je daar gestemd? 

232 Researcher Dat noemen ze niet nieuwswaardig toch? 

233 Respondent Nee mensen willen alleen maar doom en gloom zien. 

234 Researcher Ok, maar goed de volgende keer ga je dus ook niet meer op de PVV stemmen? 

235 Respondent 
Nou weet je het heb toch allemaal geen nut dat vind ik echt. De zaken veranderen voor de gewone man die kan niks 
veranderen. 

236 Researcher Ook niet alz de PVV de volgende keer heel groot word? Als ze bijvoorbeeld winnen? 

237 Respondent 
Dan ligt dat niet aan mij want ik ga niet stemmen. Dan moeten we maar zien of die zijn beloftes wel allemaal nakomt. 
Want ja het blijft natuurlijk… 

238 Researcher 
Ok dat betwijfel je? Ik heb meer mensen gehoord die hetzelfde verhaal vertellen. Die hebben het dan over de VVD de 
gevestigde orde en de PVV. Vaak hoor je dat ze Geert Wilders wel vertrouwen. Hoe zit dat bij jou? 

239 Respondent 
Daar zit inderdaad wel een punt van waarheid in. Daar zit inderdaad wel een punt van waarheid in. Ik denk dat ik 
daarin mee kan gaan.  

240 Researcher Ja maar toch volgende keer denk je nee ik ga niet stemmen? 

241 Respondent Nee het heb geen nut. Het heb geen nut. 

242 Researcher Ga jij volgende keer wel stemmen? 

243 
Wife of 
respondent 

Ik zit een beetje mee te luisteren. Maar je hebt vorige keer ook niet gestemd. Je hebt mij gemachtigd. 

244 Respondent Omdat ik moest werken waarschijnlijk. 

245 Researcher Wie kwam er op het idee van de machtiging? 

246 
Wife of 
respondent 

Dat was die wel zelf. 

247 Researcher Ok dankjewel! Ok dan hebben we het allemaal! 

248 Respondent Zo snel!? Drie kwartier? 

249 Researcher 
Laatste vraag: is er nog iets wat we niet besproken hebben en wat ik moet weten over de participatie van ex-
gedetineerden? Kijkende naar detentie, projecten, nazorg en andere zaken die ex-gedetineerden doorlopen? Wat is 
je algemene indruk en wat denk je? 

250 Respondent 

Mijn algemene indruk is dat er jacks#$%^word gedaan voor mensen die vrijkomen. Ik heb het gevoel dat dat vroeger 
anders was. Ik weet niet of dat zo is maar dat gevoel heb ik. Er is nergens meer geld voor ook binnen de PI. Al dat geld 
word weggeslurpt naar andere dingen en voor de gevangene zelf blijft weinig over. Vroeger had je wel vaker dat je 
een middagje iets ging doen of een tafeltennistopernooitje of een voetbaltoernooitje of er werd gekookt met zijn 
allen.  

251 Researcher Jij bent nooit uitgenodigd voor dat soort projecten? 

252 Respondent 
Nee omdat dat niet meer is. Er is nergens meer geld voor niet alleen dat maar ook opvang daarna weet je dat is ook 
gewoon, ook gewoon zwaar k$#%#. 

253 Researcher Je kwam toen wel in aanmerking voor een kamerproject toch? 

254 Respondent 
Dat was vanuit de kliniek dat was zeg maar de vervolgbehandeling. Maar ja als je vrijkomt dan is het gewoon 
harstikke slecht voor je als je geen huis hebt. 

255 Researcher Wat voor invloed heeft dat denk je? 
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256 Respondent 
Dat heeft een zodanige invloed dat mensen heel snel weer terugvallen in delictgedrag. Als jij met je blauwe zakkie 
buitenstaat en je hebt geen geld dat is het makkelijk gedaan om ergens naar binnen te lopen wat te pakken en noem 
maar op. 

257 Researcher Maar toch heb jij op een gegeven moment die keuze gemaakt? 

258 Respondent Welke keuze heb ik gemaakt? 

259 Researcher Dat je klaar was, dat je een nieuw leven wilde. 

260 Respondent Ja 

261 Researcher Dus het kan wel? 

262 Respondent 

Het kan inderdaad maar deze route die ik heb gekozen is niet voor niet-verslaafden niet weggelegd. Dus als jij nooit 
gebruikt hebt en je bent altijd crimineel geweest dan kan je niet zeggen ik ga naar een verslavingskliniek.  Daar heb je 
niets te zoeken op dat moment. Weet je dus ja en dat exodus allemaal dat soort dingen daar heb ik geen ervaring 
mee maar volgens mij word je daar ook niet veel wijzer van. 

263 Researcher 
Ok laatste vraag. Hoe denk jij, hoe zou jou vertrouwen in de politiek hersteld kunnen worden? Wat zou er dan 
moeten gebeuren allemaal? Zodat je zegt:'hey ik ga toch stemmen'. 

264 Respondent 

Ja weet je dat is heel makkelijk om te zeggen natuurlijk. Alles moet weeer omlaag. Er mag eens wat geld 
teruggepompt worden in de maatschappij weet je. Er wordt op zoveel dingen bezuinigd. Mensen in de zorg die 
werken voor nop en die doen zoveel werk weet je dat is maar een klein dingetje en dat is met heel veel mensen. 
Politieagenten die verdienen geen ruk en kijk eens wat ze allemaal over zich heen krijgen. Dat gaat nergens meer 
over. Politie dat mag ook gewoon meer bevoegdheden krijgen weet je. Als jij als een stel agenten iemand probeert te 
arresteren op straat en er staan 10 man omheen en die lopen je uit te schelden en te schreeuwen en te gillen nou dat 
moet je in het buiten land dat moet je in Spanje niet doen. Dan rkijg je een paar jetsen op je kanis. Als dat soort 
dingen wat meer...dan wil ik weer wat meer gaan stemmen. De partij die daarvoor kan zorgen die heeft mijn eeuwig 
durende loyaliteit. 

265 Researcher Sterk! Ok dan beeindigen we het. 
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Interview #8 

Date 7-6-2016 

Time 12:30 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 01:05:41 

Pages 144 - 155  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher 
Dit is een langzame op de een of andere manier. Interview 8 of 9 dat moet ik zelf thuis even bekijken. En we zijn op 
een mysterieuze plek in Nederland. Ik heb hier een meneer voor me zitten die een mooi verhaaltje heeft waarom hij 
wil meedoen aan het onderzoek dus brand los. 

2 Respondent 
Ja wat ik zei ik ben ex-gedetineerd momenteel weer en ik vind het heel slordig hoe de Nederlandse staat met ex-
gevangenen omgaat. 

3 Researcher Ok voordat we bij het meningen stukje uitkomen zou ik graag ingaan op je leven. Bijvoorbeeld je criminele carriére. 

4 Respondent 
Heel makkelijk al mijn criminaliteit is drugsgerelateerd…sorry… Dus dat hou in dat ik verslavingsproblematiek heb, 
heb gehad en daar komt mijn criminaliteit uit voort. Dat is begonnen 97' 

5 Researcher Hoe oud was je toen? 

6 Respondent Toen was ik net 19 

7 Researcher Hoe oud ben je nu? 

8 Respondent 
Ik ben nu 38. toen kreeg ik gelijk drie jaar gevangenisstraf voor twee gewapende overvallen. Twee jaar van 
uitgezeten. Als ik over netto dagen in de gevangenis praat, praat ik over 1650 dagen detentie. Waarvan de laatse nu 
89 of  82 dagen zijn geweest dit jaar 2016. De keer daarvoor was 22 dagen in 2010 in die keer daarvoor was 2005. 

9 Researcher 4 keer in totaal? 

10 Respondent 

Nee ik heb meerdere keren gezeten maar 2005 dat was mijn laatste langere straf geweest. Toen was dat iets van 10 
maanden. Ik heb een keer een jaar gehad een keer twee jaar een keer drie jaa reen keer een jaar een keer 10 
maanden een paar keer 40 dagen 30 dagen 60 dagen maar het is nu 5 jaar geleden dat ik langer gezeten heb. 2010 
ben ik vrijgekomen 12/11/10 heel makkelijk te onthouden. Voor de rest is mijn criminele carriére drugsgerelateerd. Ik 
werk ook gewoon sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf ben ik ZZP'er. Ik ben van huis uit timmerman. 

11 Researcher Ok even over je normale carriére je hebt op de bouw gewerkt? 

12 Respondent Altijd als timmerman all round van a tot z van fundaties tot aftimmeren tot interieur alles eigenlijk ja. 

13 Researcher Heb je daar een opleiding voor gevolgd? 

14 Respondent Ik heb gewoon de LTS gevolgd en de richting bouw gekozen. 

15 Researcher Was dat hier in (plaatsnaam)? 

16 Respondent 
Dat is hier 100 meter verderop? Alles wat ik jou ga vertellen mag ik jou vertellen, kan ik jou vertellen daar hoef ik 
geen oestemming voor. Ik heb liever niet dat ze mijn naam vol in de krant zetten dan mag je een alias gebruiken maar 
je snapt me. 

17 Researcher Ik moet geluk hebben om dit in de krant te laten komen. 

18 Respondent Ja daarom ik hoef me nergens druk om te maken. Ik kan zeggen wat ik wil vanuit mijn ervaring. 

19 Researcher Even terug naar je jeugd. Waar ben je ergens geboren? 

20 Respondent Hier in de buurt. 

21 Researcher Hoe was het thuis? 

22 Respondent 

Normale gezinssituatie goede gezinssituatie. Vader werkte, christelijk opgevoed, moeder zorgde voor de kinderen 
nou de kinderen dat was ik en mijn broer. Mijn broer is 5 jaar ouder. Gewoon normaal opgegroeid en tot mijn 
twaalfde jaar heb ik alleen maar normaal gedrag vertoond en vanaf mijn 12e is het verkeerd gegaan. Beginnen met 
drugs gebruiken, beginnen met blowen, likken, coke snuiven. Vanzelf ga je ook handelen in drugs. 

23 Researcher Want je moest aan geld komen voor je gebruik? 

24 Respondent Ja als je meer gebruikt dan je overdag bij je baas kan verdienen ga je criminele dingen doen. 

25 Researcher Is hier ook je school? 
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26 Respondent 
JA heb hier gewoon gewoond ken ook de meeste mensen om me heen. Ik val ook op omdat je lang bent. Ik sta ook 
sociaal bekend. Heb geen problemen, praat met iedereen en probeer iedereen in zijn waarde te laten. 

27 Researcher Af en toe missen ze je. Iedereen weet waarom? 

28 Respondent Ja 

29 Researcher Je verteld het gewoon tegen mensen? 

30 Respondent Ja daar ga ik niet over liegen. Ik weet uit ervaring dat een leugen ophouden moeilijker is dan de waarheid. 

31 Researcher Je had het wel eerder over het labeltje van ex-gedetineerden… 

32 Respondent 

Ja natuurlijk word je gelabeled. Maar dat is vooral het is menseigen om te oordelen. De kunst is om daar mee om te 
leren gaan. Als je 60 bent gaat je dat makkelijker af als dat je 20 bent. Ik ben nu bijna 40 en ik merk dat dingen 
veranderen. Je gedachten gaan anders worden je gaat dingen relativeren. Dat is heel anders en mensen plakken snel 
een labeltje op natuurlijk dat zou ik zelf ook doen. Ik heb natuurlijk een groot label los van dat ik lang ben. Ik heb een 
reputatie, ben een vechtersbaasje geweest, drugsverslaafd geweest. Mensen wisten dat ik in kon breken of gerust 
een overvalletje durfde te zetten, dat zou je zelf ook doen. 

33 Researcher Je buren weten het bijvoorbeeld ook? 

34 Respondent Het gros weet het wel. 

35 Researcher Ervaar je daar problemen mee in je omgeving? 

36 Respondent 
Wat ik zeg, ik ga met jou om. Zoals ik met jou omga dat is geen act. Ik ben geen acteur. Het is hoe ik ben. What you 
see is what you get en zodra ik merk dat je daar problemen mee hebt dan houd ik afstand. Het is je goed recht om 
daar problemen mee te hebben. 

37 Researcher En met werk? 

38 Respondent 

Nou als ik heel eerlijk ben weet de helft van mijn opdrachtgevers wie ik ben. Tegenwoordig google en zie je wat 
mensen over je lezen. Ik kan wel moeilijk lopen doen en zeggen:'nee ik heb nooit drugs gebruikt'. Dan zit je op een 
verjaardag en roep t er iemand:'hey die ken ik of dat is mijn neef'. Die zegt:'wat geen drugs? Die staat met een blow 
op en gaat met een blow weer naar bed' en alles wat ertussen zit. Dan denk je ook hoe integer is die man geweest die 
ik heb gesproken want hij zegt tegen mij'hij weet het niet'. Alles wat ik zeg kan je toetsen. Ik kan zeggen dat ik 
timemrman ben teriwjl ik loodgieter ben dan ga je bij de KVK kijken...dan ben je toch een pannenkoek als je dat doet 
in mijn ogen. MAar goed de wereld zit vol met gekke mensen dat maakt de wereld weer interessant.  

39 Researcher Verder na school heb je nog hobbies? Ik zie dat je een hond hebt. 

40 Respondent 
Ja de hond is inderdaad heel belangrijk voor me en werk gaat veel tijd in zitten en criminaliteit ook. Verder ga ik graag 
naar het café of een uurtje vissen of kijken bij het vissen. 

41 Researcher Vroeger al gevist? 

42 Respondent Ja altijd al gedaan. 

43 Researcher Op voetbal gezeten? 

44 Respondent Ja ook veel sporten gedaan. 

45 Researcher Ja precies ook bij verenigingen? 

46 Respondent 
Ja ja daarom, ik heb tot mijn 14e op voetbal gezeten. Op een gegeven moment kon ik het niet meer opbrengen 
omdat ik brak was van de zaterdag ervoor of stijf van de pillen op het voetbalveld stond. Dan is het het niet meer 
waard. 

47 Researcher Toen je gestopt bent met voetbal heb je dat contact voortgezet? 

48 Respondent 

Met sommige mensen wel ja. Eerlijkshalve is het drie jaar geleden dat ik in de voetbalkantine heb gezeten maar als ik 
nu ga weet ik zeker dat het heel gezellig word. Ook het café waar ik twee jaar niet geweest ben. Ik toevallig van de 
week ook naar het café geweest, dat snap je als ik vrijdag ben vrijgekomen. Dan kan ik lang en kort l$%%#$$ maar 
mensen hebben heel snel door dat ik uit de bajes kom. 

49 Researcher Ok, ok, hoe is het contact, vroeger ben je normaal opgegroeid heb je nog contact met je ouders? 

50 Respondent 
JA dagelijks, ze wonen hier 5 kilometer vandaan. Paar keer per week, elke zondag sowieso ja als je net uit detentie 
bent kom je wat vaker.  

51 Researcher Wat denken je ouders van je geval? 

52 Respondent Ja complex laten we het daarop houden. De situatie is ook complex.  

53 Researcher Wil je daar nog iets over uitweiden? 
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54 Respondent 

Hoe ik daar over moet uitweiden? Drugs heeft helaas een heel belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Drugs haalt 
helaas hele diepe dingen naarboven en de negatieve dingen belicht het vooral. Hoe moet ik dat zeggen…ik kan goed 
met oplossingen komen maar dat is meestal pas als ik er eerst een goed rommeltje van gemaakt heb. Ik moet eerst 
een probleem maken en dan met de goeie oplossing komen. Dat herhaalt zich vaak in mij leven. 

55 Researcher Er zit wel een stijgende lijn in? 

56 Respondent 

Ja in mijn ogen wel. Ik wiord ouder, ik word wijzer, ik word verstandiger ik word rustiger, ik merk dat sommige dingen 
minder belangrijk zijn dan anderen. Vroeger was ik heel erg gefocust op geld want ik dacht als ik geld op mijn zakken 
heb kan ik alle dagen drugs kopen. En dat heb lang geduurd voordat ik dat los kon laten. Die drugs hebben lang grip 
op me gehad. Sinds een jaar of 6/7 gebruik ik...ja ik gebruik wel middelen. Dagelijks een blowtje maar geen cocaine, 
heroine. Daar blijf ik ver van weg. Daar wil ik geen euro aan kwijt, ik wil het niet ruiken, niet horen niet zien. Dat heeft 
me miljoenen gekost en nu ben ik het zat. 

57 Researcher Hoe lang heb je deze instelling al? 

58 Respondent 

Ja wat ik zeg (kijkt vriendin aan) hoe lang zijn we al samen? Een jaar of 3? Nou een jaar of 5, 6 is dat kwartje gevallen. 
Wat ik afgebroken had heb ik opgebouwd maar dan begon ik weer met snuiven en voordat je het weet loopt het uit 
de klauwen. Voordat je het weet heb je 100.000 verdiend en 120.000 opgefeest. Nou voordat je het weet dan denk 
je:'laat ik dan maar een inbraakje zetten dan heb ik 12.000 en hoef ik er nog maar 8'. Ja op het moment dat je in de 
drugs zit en je zet een inbraak voor 12.000 euro snuif je er weer 4.000 op en het is een cirkeltje waar je in zit. Ik zeg 
niet dat in de wijsheid in pacht heb zo ben ik ook ik blijf een mens maar ik denk dat ik meer inzicht krijg in mezelf 
omdat ik ouder word en omdat ik de moeite neem om me in mezelf te verdiepen en het niet bij een ander te zoeken. 
Hoe kan ik zelf iets in mijn leven veranderen waardoor doelen benaderbaarder zijn, makkelijker te verwezenlijken 
zijn. Als ik tegenover je zit met zulke doppen van ogen en ik wil voor je werken op sollicitatiegesprek dan ga je niet 
worden aangenomen. Als je daar komt met een goede uistraling en goed verhaal en je zegt eerlijk:'ik heb een beetje 
in de problemen gezeten, maar ik heb ervan geleerd en ik heb me leven verbeterd', daar kom je veel verder mee dan 
dat je mensen voor de gek ga houden. 

59 Researcher Die cirkel heb je nu doorbroken denk je? 

60 Respondent Ja nou ja, ja. 

61 Researcher Sinds afgelopen vrijdag ben je vrij. Denk je dat dat je laatste detentie is? 

62 Respondent 

Nou dat hoop ik, ik ga er alles aan doen om te voorkomen dat ik in detentie kom. Maar dat is hetzelfde met 
drugsgebruik dan zit het in mijn hoofd maar zeg nooit nooit. Ik kan ingehaald worden dooor mijn verleden op wat 
voor manier dan ook. Er kan iemand uit mijn verleden waar ik 10 jaar geleden handel mee gedreven heb of een 
inbraak gezet heb, dan kan ik hoog of laag springen maar ga ik de gevangenis in. Ik kies ervoor... 

63 Researcher De bewuste keus is in ieder geval om niks meer te doen? 

64 Respondent Ja 

65 Researcher En je bedrijfje hoe gaat dat nu? 

66 Respondent 

Ja als er geen detentie tussen zit dan mogen we niet klagen. Ik kan me bedruipen en we kunnen er prima van leven. 
Maar als je drie maanden vastzit wat altijd ongelegen komt dan loopt het vast en sommige klanten hebben er begrip 
voor maar andere klanten hadden dringende situaties en lieten het door anderen uitvoeren. Daarom neem ik het de 
staat ook kwalijk dat, die 82 dagen had me een enkelband gegeven. Ik blijf met plezier in huis maar laat me mijn 
zaken regelen. Ik kan verdienen terwijl er een ander op de bouw werkt, kan ik een knaak per uur mee verdienen. Mijn 
kringetje is groot genoeg.  Maar nee ik moest als een grote crimineel naar binnen.  

67 Researcher Basseer je dat op je verleden neem ik aan? 

68 Respondent Ja natuurlijk, het is allemaal puur naam en frustratie van justitie en politie medewerkers ook. 

69 Researcher Als ik de advocaat van de duivel speel, je hebt daar geen begrip voor dus in deze situatie? 
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70 Respondent 

Luister ik heb begrip dat ik nie tmag inbreken en dat ik niet mag rijden zonder rijbewijs maar ik heb geen begrip dat 
de officier drie maanden eist voor een rijbewijs. Dan moet ik op mijn tanden bijten om niet vol op zijn hollands mijn 
ongezouten mening te geven. Mijn buurman hier heeft g$%#%^$&#$ twee mensen doodgereden. Vreselijk zat, maar 
hij was wel dronken. Ik heb nooit een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Ik kan alleen mijn rijbewijs terugkrijgen via het 
CBR via een psychiater. Dat is heel moeilijk omdat ik niet gedocumenteerd hoe mijn gebruik afgebouwd is. Ik ben 
weggegaan daar en ik ben gewoon gestopt. MAar nu raapt het CBR de stukken op en zeggen ze:'meneer u bent met 
de noorderzon vertrokken, het is niet aannemelijk dat u nu clean bent, geen rijbewijs.' Voor die inbraak drie maanden 
de officier zegt ja:'deze meneer is een zware crimineel.' Ho Ho Ho ik kon gewoon een VOG halen op het 
gemeentehuis dat betekent dat ik vijf jaar niet in aanraking ben gekomen met justitie. Crimineel verleden en niet 
gedrag Dat is heel wat anders. Maar politie en justitie nee, dat zijn...sorry  Vroeger had ik nog wel respect want die 
mensen waren ervoor opgeleid dat was hun roeping maar tegenwoordig kan elke mongool politieagent worden en 
als je daar een beetje goed in bent kom je vanzelf bij justitie te werken. 

71 Researcher 
Kan je iets meer vertellen over die ontwikkeling zeg maar voordat we begonnen met opnemen. De oude situatie en 
de nieuwe situatie met betrekking tot detentie en behandeling? Probeer even vanuit vroeger te denken, Hoe keek jij 
naar politie en justitie en de rest van de handhaving? 

72 Respondent 

Nou wat ik zeg ik vind het goed dat het er is en goed dat ze bepaalde criminaliteit aanpakken. Ik heb nooit moeite 
gehad met het feit dat ik straf heb gehad maar het gevangenisregime wat gewijzigd is met de basis en de basisplus, 
ten eerste zou het landelijk ingevoerd worden maar is het maar bij een aantal inrichtingen in Nederland. Dus het is 
heel onduidelijk voor ex-gedetineerden in wat voor regime ze komen. Fred Teeven die heb dat allemaal er doorheen 
gedrukt. Negatief niet doen meneer zei de directrice van de gevangenissen. De eerste kamer was er ook op tegen en 
de tweede kamer maar het is voor mekaar. Zelf bewaarders klagen steen en been binnen dit regime in Vught. 
Bewaarders die lopen te zeuren die zeggen:'het is niet leuk meer niet menselijk meer.' Ze zijn blij met jongens zoals ik 
die het nuchter bekijken en snel weer weggaan. Maar als ze bij andere jongens de deur openmaken krijgen ze alleen 
scheldkannonades en gaat die deur vlug weer dicht. Dit is het klimaat wat ze aan het kweken zijn. Dat is wat er 
momenteen in NEderland gebeurt. We maken ons drukker als NEderlandse staat om de asielzoekers die in onze 
centra zitten dan dat we belang hebben bij onze gevangenen die in het systeem zitten. MAar een asielzoeker die gaat 
terug terwijl een gevangene in Nederland blijft. Het beleid is gebasseerd op rehabilitatie en dat is niet wat ze nu 
doen. Ik heb 82 dagen vastgezeten, er heb niet een naar gevraagd in de bajes wat is jou persoonlijke situatie. 

73 Researcher Dat deden ze eerst wel? 
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74 Respondent 

Tuurlijk deden ze dat. In 97' toen ik binnenkwam werd ik meteen bevraagd. Dan kreeg je een onderzoek van de 
psycholoog, rehabilitatieproject en gingen ze met je omgeving praten maar er is nu nergens meer geld of tijd voor. En 
dat is in die gevangenis ook. Als je wil kom je er zo slecht uit. Dat gaat helemaal nergens meer over. Al die dagen dat 
ik vast heb gezeten voordat ik naar Vught toeging kon ik heus al moordenaars in me leven gekke mensen. Maar die 
mensen die ik nu allemaal ken die laatste 30 dagen waar ik mee op de luchtplaats sta. Eentje van 10 jaar TBS die twee 
pedofielen vermoord heb. Wat ik zerg, eentje letterlijk in stukken gesneden. Dat maak indruk op je jonge. Dat vormt 
mij nog als volwassen mens. Dan ga ik ook anders tegen dingen aankijken. Hey een man van 72 in dezelfde 
gevangenis als ik. Hoe kan de NEderlandse staat dit doen? Die man had artrose die had dit die had dat. Als zo'n man 
niet word beschermd door mede-gedetineerden dan wordt die man afgeperst, mishandeld...ik zal niet over 
verkrachting beginnen binnen het Nederlandse gevangenissysteem, dat gebeurt godzijdank weinig maar het 
gebeurt....(hond wordt op plek gezet). Dus ja in dat opzicht vind ik het belachelijk dat ze alles op één hoop gooien en 
dat is hetzelfde als, je hebt rechten en plichten ook als gedetineerde en ik weet door de tijd heen aardig wat dat is 
maar ze hebben het allemaal zo weer veranderd en beklagtezaken dat je in beklag gaat als je tegen bepaalde 
beslissingen en dingen ga. Ik heb reacties gekregen dat ik in gesprek ging met een afdelingshoofd met mevrouw 
weigrams via een bewaarder. Dus ik ga vragen van joh wat is dat want dat urinecontroles  maakt bij mij frustraties 
los. Wat zijn de achterliggende gedachtes? Dat ze met mij in gesprek wil want ik heb frustraties emt bepaalde gang 
van zaken en als ik niet met haar in gesprek ga rest mij alleen beklag. Wat ze zegt is ik laat me niet bedreigen door 
meneer (naam)...Nu wil ik een paar beklagzaken tegen Vught aanspannen want ze maken er echt een zooitje van. Er 
gaan zo vreselijk veel dingen mis in de bajes. Wie is daar de dupe van? De gedetineerde! In dit geval een ex-
gedetineerde maar voor een kleine 80 dagen gooien ze je hele leven overhoop. Als je niet sociaal sterk en verbaal 
vaardig ben heb je een probleem. Mijn vrouw wil op bezoek komen in Vught en gaat de metaaldetector a op haar 
beugelbeha. Krijgt ze thuis een brief. Hey ik ben de crimineel niet zij. En wat mag ze geen beugelbeha dragen? Het 
meisje heb dubbel-e wat geen beugelbeha aan? Wat heb zij misdaan dan? Het is aan jou aan justitie dat er geen 
wapens binnenkomen. Dan moet je niet over een beugelbeha beginnen. Dat is belachelijk waar makjen ze zich eigen 
druk om? Ze kunnen beter hun energie steken in rehabilitatie. Net zoals die urine controles die kosten een meijer om 
in een buisje te pissen. En dan kom ik terug van de arbeid om mijn pasje in te leveren dat je nodig hebt om je van 
bepaalde units te bewegen. Kom ik terug wil ik mijn pasje inleveren en staat de teamkamer open en geen bewaarders 
er in. Dus ik wil mijn pasje op het bureau leggen en letterlijk sta ik in de deuropening en achter me is de afdeling in 
het verlengde. Die teamkamer zit midden tussen de recreatie en de units. Ik moet op de rooie vloerbedekking blijven 
staan en ik kan zo naarbinnen leunen en mijn pasje op het bureau leggen. Maar daarnaast stond een mandje met 10 
urinebuisjes. En ik zie dat dus ik tik een mede-gedetineerde aan die naast me staan en we lopen samen naar een 
bewaarder. Ik wil dat jij in mijn dagreportage zet dat ik geen vertrouwen heb in de urinecontrole vanmorgen. 
Waarom omdat de deur openstaat zonder PWI'ers er in. Wie garandeert mij dat de sticker niet op het verkeerde 
buisje is geplaatst? Daar baalden ze van als een stekker dat ik dat zei. 'meen je dat zegt ie?' 'ja dat meen ik zeker'. Dit 
moeten ze zeker noteren, helemaal als ik het aangeef. Luister ik ga in beklag tegen deze gang van zaken. Dan balen ze 
als een stekker. Lang verhaal kort gaven ze toe dat ik gelijk heb. MAar dat komt omdat ze zo bezig zijn met 
veranderen dat er vanalles mis gaat. Dan krijg je dit soort situaties.  

75 Researcher Ok en hoe was het vroeger toen het beter ging? 

76 Respondent 

Vroeger hielden ze zichzelf beter aan de regels en de bewaarder die dan urine controles deed was de bewaarder die 
de controles voor de hele bajes deed. Die zette de buisjes meteen in de koelkast en zette er een hangslot op zodat er 
niemand bij kon. Nu zeggen ze dat ze de eed hebben afgelegd maar daar veeg ik me kont mee af met die eed want ik 
zie bewaarders onethische dingen doen al is het contrabande invoeren of gunsten verlenen. Verder hebben ze mij 
aan te spreken als meneer (naam). Als je dat een beetje een goede relatie onderhoud dan met mijn voornaam maar 
niet als'lange'. Sommige bewaarders zijn zo laag opgeleid dat ze niet snappen waar ze mee bezig ben. Als ze 
roepen:'hey lange je moet naar de medische dienst'. Ik zeg dan:'luister meneer de bewaarder laten we niet zo met 
elkaar omgaan.' Want als ik zeg:'hey goeiemorgen bolle' dan hebben we ruzie. Gewoon het systeem volgen zoals het 
bedacht is en dat is allemaal zo moeilijk niet maar justitie maakt het gewoon moeilijk en lastig en raar en grijs met 
vanalles en nog wat.  

77 Researcher Vroeger zwart-wit, nu grijs. 

78 Respondent 

Vroeger werd goed gedrag ook beloond in de bajes. Tegenworodig moet je het verdienen om hun te laten zien dat je 
goed gedrag vertoond zeg maar. Sommige jongens komen vanuit een andere inrichting naar Vught behandelen ze je 
als inkomst. Terwijl je al de status groen hebt in het basisplus systeem. Je bent verplaatst van een huis van bewaring 
naar de gevangenis.Je kan een status groen verdienen en als je die verdiend duurt het nog 18 weken voordat je weer 
op de plus....(hond) dan zit je eerst op het basisregime en ben je 18 weken verder voordat je op z'n vroegest weer in 
het plus regime terechtkomt. Maar als je overgeplaatst word word je afgestraft. Dan zeggen ze:'status rood, eerst 
verdienen, 23 uur achter de deur geen koelkast alleen in het weekend douchen tenzij je aan sport meedoet.' Ik ken er 
goed mee omgaan.. 
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79 Researcher Ondanks deze klachten heb je wel aangegeven dat je je straf nooit als heel zwaar hebt ervaren. 

80 Respondent Nee 

81 Researcher De laatste ook niet? 

82 Respondent De laatste ja begrijp me niet verkeerd,…nu ben ik de vraag even kwijt… 

83 Researcher Hoe je het ervaren hebt.. 

84 Respondent 
Oh ja, ik heb nu een goede relatie, dat is voor mij zwaar…(schoonmoeder komt binnen en hond blaft)… Ik heb het 
geaccepteerd zoals het is en ja dan ga je met zo'n instelling naar de gevangenis maar ik heb wel problemen hoe ze nu 
aan het systeem aan eht sleutelen zijn en hoe alles naar de verdoemenis gaat.  (hond en schoonmoeder gesprek). 

85 Researcher 
Als je een cijfer geeft over hoe je behandeld bent door bewaarders maar ook door het systeem, wat voor cijfer zou je 
dat geven?  

86 Respondent 
(stuurt hond weg)…overal zou ik het vroeger een 7 of een goeie detentie een 8 durven te geven zou ik nu echt een 4 
of een 5 geven.  

87 Researcher En nogmaals dat basseer je op? 

88 Respondent 
Dat basseer ik op het stukje behandeling, faciliteiten, opvoeding, resocialisatie echt overal sporten alles het hele 
totale programma wat er aangeboden word is gewoon een lachertje. Daar geef ik echt een onvoldoende voor. 
Sommige zelfs een dikke onvoldoende. 

89 Researcher 
Je bent een iets meer ervaren ex-gedetineerde. Heeft de verandering qua regime verder nog een persoonlijke impact 
op je gehad? 

90 Respondent 
Nee…dit keer ben ik wel wat strijdvaardiger uit mijn detentie gekomen bijvoorbeeld met beklagzaken. In vorige 
detenties heb ik bij mekaar in 10 etenties heb ik 5 beklagzaken gehad en nu in 1 detentie heb ik 12 beklagzaken. 

91 Researcher Jehebt meerdere keren in Vught gezeten… 

92 Respondent Nee ik heb wel een hoop andere gezien amar Vught is de eerste keer. 

93 Researcher Ligt het dan niet aan Vught en niet aan het regime? 

94 Respondent 
Nou dat zou goed kunnen maar als ik erover lees en als ik verder kijk enzo dan zeggen ze dat er in een hoop 
inrichtingen in Nederland dat daar hetzelfde regime gehanteerd word dan in Vught. Alleen het regime als ze dat 
willen doorvoeren dat vind ik gewoon waardeloos. 

95 Researcher 
Je hebt best een paar keer vastgezeten als je ze zou kunnen rangschikken detentiecentra, HVB's etc. Waar heb je de 
fijnste ervaring gehad? 

96 Respondent 
Ja natuurlijk het blijft een gevangenis maar mijn lijstje zou zijn, gedeelde eerste plaats zou zijn koepel Breda en 
Dortse poorten… 

97 Researcher Koepel Breda of koepel Haarlem? 

98 Respondent 

Nee Breda en dat zou ik op een gedeelde eerste plaats zetten met de dortse poorten. Nogmaals dat is meer dan 10 
jaar geleden. Noord-Singel…heel goed gezeten. Helaas ook gesloten. Gevangenissen Rotterdam, ik heb in Doetichem 
gezeten, redelijk tot goede ervaringen, maar mijn rukste bajes is Maasheggen, daar heb ik nog rotter gezeten als in 
Vught. Onder dezelfde omstandigheden maar nog meer door het regime in de zin van nog meer rapporten. In 41 
dagen 14 keer op rapport en nu is het wonderal mogelijk om zonder rapport door de straat te komen. Dat lig tmeer 
aan hoe ik met bewaarders ben omgegaan dan hoe het systeem met mij is omgegaan. 

99 Researcher Op al die locaties heb je daar wat sociale contacten opgebouwd? 

100 Respondent In de bajes… 

101 Researcher Ja 

102 Respondent Ja daar ontkom je niet aan. Dat is gewoon ,dat, je moet heel sterk in je schoenen staan… 

103 Researcher Die hielden ook stand? 

104 Respondent Sommigen, ik heb altijd contact met een paar jongens die ik zelfs nog van 20 jaar geleden ken. 

105 Researcher Dat heeft natuurlijk versschillende invloeden gehad, positieve en negatieve. 

106 Respondent 
Ja tuurlijk soms onderhoud je contact met mensen waar je dat beter niet mee kan doen. Het is aan jou om te 
beslissen als je telefoonnummers uitwisselt dat ik door diegene in de problemen komt. 

107 Researcher Is dat gebeurd? 

108 Respondent 
Je moet wel oppassen dat je je niet laat verleiden door allerlei lugubere drugsdeals. Voordat je het weet loop je met 
een tasje over straat en denk je dat het 50 kilo wiet is en dan is het 50 kilo coke. 
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109 Researcher 
Heb je uit die contacten ook handelsrelaties opgebouwd. Ik probeer je rol te zien. Je bent ook actief, ben je een 
initiatiefnemer of zie je wel? 

110 Respondent 

Bij sommige dingen neem ik initiatief maar hoe zeg ik het, ik vind het lastig om over criminele activiteiten te praten. 
Waar ik voor veroordeeld ben heb ik geen problemen mee maar waar ik niet voor veroordeeld ben…ik wil je best 
vertellen bijvoorbeeld dat ik drie jaar geleden ben ik met een kennis uit de gevangenis een partijtje wiet aan een 
coffeshop verkopen, tuurlijk, moet wel. Laten we eerlijk wezen in Nederland word aan alle kanten aan je getrokken 
financieel gezien en als ik dat allemaal eerlijk met mijn handjes bij elkaar moet timmeren voor een dagloon van 240 
euro, en dan weet ik dat ik niet mag klagen want ik verdien 30 euro per uur maal 8 is 240 is 1200 in de week is 4800 
in de vier weken tel allemaal maar uit dan heb je het perfect en kan je het goed hebben in Nederland. Maar ik rook 
een blowtje en blowen is een dure hobby, ik rook tabak is ook een dure hobby ja tuurlijk. 

111 Researcher Ok meer hoef ik niet de weten, heb je ook positieve contacten in de zin dat het jou op het rechte pad houdt?  

112 Respondent 

Ja hoor ik weet heel goed de weg naar de hulkpverlening en ik weet ook dat ik mensen om me heen moet 
verzamelen. Kijk in mijn ogen hoeft iemand die drugs gebruikt niet slecht te zijn. Kijk maar hij hoeft niet slecht te zijn. 
Ook iemand die dealt of zelfs iemand die moord dat hoeft in beginsel geen slecht mens te zijn. Maar in hoeverre laat 
je dat contact verder gaan? Goeiemorgen lekker geslapen. Ik ben me heel bewust wie ik ben en met wie ik omga. Ik 
ben me in de regel ook erg bewust van wat ik zeg,. Jonge als ik zou willen dat meen ik serieus, passageproces, dat ken 
je wel waarschijnlijk? Hoger beroep toch? 

113 Researcher Ja 

114 Respondent 

Als ik wil zet ik heel de teringzooi op losse schroeven puur en alleen omdat er een kroongetuige word gebruikt door 
justitie die onder een alias ergens in Nederland in de gevangenis zit die loopt te verkondigen op de afdeling tegen 
sommige mensen, ja:'ik heb de boel gemanipuleerd en hier en daar een beetje aangedikt zodat ik zelf van die 
levenslang afkom en hopelijk 20 jaar krijg'. Dat is het klimaat wat justitie weer aan het creeren is in Nederland. We 
hadden afgesproken volgens de wetgeving, zouden we ze niet verrijken of hooguit een beetje strafvermindering. Dat 
was de afspraak, kijk maar naar Peter Viestand de vorige kroongetuige Peter La Serpe die heb ook een nieuwe 
identiteit. KReeg maar 12 jaar of 8 jaar indat proces of 16 jaar ben ik effe kwijt maar i allang buiten heeft een nieuwe 
identiteit. Nieuw uiterlijk, hij heet geen Peter Viestand meer want hij heb weer tanden. Ze hebben zijn bek met 
plastische chirurgie verbouwd en ze zeggen dat ze hem een miljoen hebben gegeven. Justitie kennende en Fred 
Teeven en die mannen kennende kan hij net zo goed 10 miljoen hebben gekregen. Om een verklaring af te leggen die 
justitie graag wou horen waar justitie een hand in heeft gehad dat Peter dat en dat zou zeggen want ze gaan heel ver. 
Dat is weer een heel ander hoofdstuk. 

115 Researcher Ok dan we door op dit onderwerp! Ik ben een politicoloog en er zit hier een politieke insteek… 

116 Respondent Een hele politieke insteek.  

117 Researcher 
Een stukje over stemgedrag, kan niet zo zijn kan wel zou zijn, je lijkt me redelijk betrokken. Ik ben even benieuwd je 
had het net bijvoorbeeld over vluchtelingen. Je ouders vroeger waren die een beetjer politiek actief? Stemden ze 
bijvoorbeeld? 

118 Respondent Ja ze stemden wel maar er is mij nooit een politieke mening opgedrongen of aangeleerd. 

119 Researcher Weet je waar ze op stemden? 

120 Respondent Mijn vader weet ik wel waar ze op stemden, mijn vader en moeder ongeveer. 

121 Researcher Is dat consequent gebleven? 

122 Respondent 

Dat is wel een beetje veranderd maar vooral de voor de hand liggende partijen. CDA, VVD zelfs een keer PVDA, dat 
zijn ze wel een beetje. Mijn vader is nooit buiten de bewandelde paden gegaan. Met de meute mee:'het gaat toch 
goed?' Als we daar op stemmen blijft het hetzelfde. MAar ik zal je zelf zeggen qua stemmen enzo, ik heb nog nooit 
gestemd in Nederland puur omdat ik het met niets eens ben wat ze zeggen. In de rgeel is er niet één partij die eruit 
springt en ballen toont en zegt zo en zo. Als je over politiek begint joh ik zie zelfs mooie dingen in het communisme 
als je begrijpt wat ik bedoel. Tuurlijk de onderdrukking vind ik allemaal niet maar als je ziet wat een volgzaamheid de 
mens krijgt en hoe ver een landf kan komen. Wij in Nederland willen iedereen zijn mening teveel horen en iedereen 
mag zijn mening inbrengen en dat is niet goed. 

123 Researcher Dus je bent meer voor een authoritait regime? 

124 Respondent Ja 

125 Researcher 
Je gaf net aan dat je het met veel dingen niet eens bent betreffende justitie ook omdat het je zelf treft. Je dient 
klachten in. Denk je dat je daar iets kan veranderen? 
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126 Respondent Nee het is een illusie dat je denkt dat je in Nederland iets kan veranderen. 

127 Researcher Dat vind je een illusie? 

128 Respondent 

Als ik denk dat ik via politiek dingen kan veranderen in Nederand dan denk ik dat dat voor mij een illusie is. Ik zie me 
al aankomen bij de gemeente met mijn verleden, daar gaat niemand op mij stemmen. En als ze op mij stemmen dan 
zijn het mensen die niet verder kijken dan dat ik crimineel ben, mensen waa rje niks aan hebt. Ik denk niet dat ik 
politiek iets kan veranderen, ik denk eerder dat ik beter gewoon op een gegeven moment snel naar een punt toe 
moet gaan werken dat ik Nederland moet gaan verlaten. 

129 Researcher Waar zou je dan willen wonen? 

130 Respondent 
Ik ben met de mogelijkheid aan het spelen en de mogelijkheden aan het onderzoeken om richting Spanje dan wel 
Portugal te gaan. Éen van die twee hoop ik dat het word. Dit is het niet meer. Het gaat echt kapot. In mijn ogen is het 
al. 

131 Researcher Waarom gaat het kapot? 

132 Respondent 

Alles gaat kapot kijk maar naar de zorg (groet schoonmoeder) kijk maar naar mijn schoonmoeder ze is 72, nee dat lieg 
ik, 8 of 69. Ze kan gelukkig alles nog zelf maar als dat niet het geval was geweest dan had ze op de Nederlandse staat 
niet hoeven rekenen. Want het is wel een mens die der hele leven gewerk heb en dat steekt me. Nederland maakt 
zich wel druk om Griekenland en wel druk om asielzoekers maar als je zelf ziek bent kan je iemand anders die ziek is 
wel helpen. Nederland is ziek op het moment en we willen teveel andere mensen helpen die ook ziek zijn we moeten 
eers beter zijn als Nederland. 

133 Researcher Ik proef het een beetje uit je verhaal…ik ken wel een partij die aan dat beeld voldoet. 

134 Respondent Nee,nee,nee hoor ik ben ook niet een PVV gezind of weet ik veel wat.. 

135 Researcher Waarom niet? 

136 Respondent 

Mafkees Geert Wilders, niet goed bij zijn hoofd. Je kan niet alles over één kam gooien dat heb ook geen nut. 
Sommige dingen ben ik met hem eens maar het stukje moslimgeloof, daar ben ik ook geen voorstander van maar je 
kan het de mensen niet kwalijk nemen. MEnsen die radicaliseren en die zaken uit naam van het geloof gaan doen die 
moeten we aanpakken uiteraard. Ik denk dat de mensheid er goed aan zal doen als iedereen het geloof achter de 
voordeur zou belijden en het niet teveel naar buiten dragen. Moslim, boeddhist, christelijk het maakt niet uit. 

137 Researcher Je bent christelijk opgevoed? 

138 Respondent Ja. 

139 Researcher Hoe actief ben je? 

140 Respondent 

Ik ben christelijk opgevoed maar ik ben niet belijdend opgevoed. Ik geloof in de mensheid en ik geloof dat je als mens 
moet leven vanuit je hart en met mensen om moet gaan zoals je wilt dat er me tjou word omgegaan en dat je zoals 
mens groeit. Dat er meer is tussen hemel en aarde dat kunnen we onderzoeken of bevestigd krijgen en of dat nou 
god is zoals in de bijbel of de evolutietheorie van Darwin, ik weet het niet. Ik weet het niet maar ik geloof er wel in 
dat je bij je eigen moet beginnen. Zo kan ik er nog wel een paar noemen. Wie goed doet, goed ontmoet. 

141 Researcher Je bent redelijk geinformeerd, waar haal je die informatie vandaan? 

142 Respondent Ja waar haal ik dat vandaan. 

143 Researcher Heb je een krant bijvoorbeeld? 

144 Respondent Nee ik heb geen krant, ik kijk televisie, ik, hoe kom ik aan mijn… 

145 Researcher NOS staat dat weleens op? 

146 Respondent Ja ik volg het niews altijd wel een beetje. Het ene onthoud ik makkelijker als het andere. 

147 Researcher Deed je dat vroeger ook? 

148 Respondent Nou ik heb wel in detentie, 

149 Researcher Als we kijken anar de 18-jarige jij. 

150 Respondent 
Toen was ik veel minder onderlegt dan nu. Ik ben laag opgeleid, ik heb alleen de LTS afgerond richting bouw en 
timmeren dus ik heb weinig kennis vergaard. Ik ben kennis gaan evrgaren in detentie. Tijd doden en interesses 
uitzoeken. 

151 Researcher Hoe deed je dat? 

152 Respondent Ja gewoon boeken halen, kijken wat me aanspreekt en daar verder in gaan. Lezen, kennis is macht. 

153 Researcher Waar haal je die kennis vandaan?  
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154 Respondent 
Ja ook uit een boek denk ik. Ja geld, kennis dat zijn allemaal dingen wat je zelf moet doen. Het ontwikkelen als mens 
ja. 

155 Researcher Zit je verder nog op social media? 

156 Respondent 

Ja een beetje facebook. Ja tuurlijk daar zie ik wat staan en zet ik af en toe wat op, mijn mening. Kijk ik heb altijd zoiets 
van, ik kan een hele uitgesproken mening hebben en ik kan heel kort door de bocht zijn, heel duidelijk en heel helder 
maar de meeste mensen kunnen daar niet mee omgaan, die gaan je gelijk in een hokje plaatsen. Maar sommige 
mensen gaan dat was racisme herkennen bijvoorbeeld. Vaak probeer ik de wijste te zijn en het gewoon te houden bij 
joh lekker weer vandaag lekker weer genieten nspa je? En als ik op facebook zet joh ik ga mijn postcode veranderen 
in 1312, de meeste denken:'ga je in Almelo wonen?' De ander die snapt het wel. Ik probeer altijd wel mezelf te zijn 
maar met politieke meningen daar is altijd iemand die daar niet mee om kan gaan. Ik wil niet in de problemen kom 
met iemand die denkt dat ik hem als persoon aanval of als doelgroep. Ik probeer ook te leven en te laten leven en 
soms is dat lastig. 

157 Researcher 
(microfoon check) een kopje wat we nog niet gehad hebben, een beetje beladen want ik heb weinig mensen aan tafel 
die hun partner in de kamer hebben. 

158 Respondent Prima je mag vragen wat je wil jonge. Ik heb voor haar geen geheimen en zij voor mij ook niet. 

159 Researcher Ok even terug naar je jeugd. Op welke leeftijd vertrok je uit je ouderlijk huis? 

160 Respondent Op mijn 16e. 

161 Researcher Waarom? 

162 Respondent Omdat ik vader werd. 

163 Researcher Ok. 

164 Respondent 
Hij komt uit 1994 en word nu dus 22. (hond). Toen ben ik gelijk samen gaan wonen met mijn toenmalige relatie en 
dat heb drie jaar geduurd en toen had ik voor het eerst een langere detentie. Ik was vroeg uit huis. 

165 Researcher En de relatie heeft die zich voortgezet? 

166 Respondent Nee die is toen tijdens en na die detentie gestrand. 

167 Researcher Heb je verder nog kinderen? 

168 Respondent Nee, ja stiefkinderen van haar (vriendin). Die zijn uit huis die zijn ook volwassen. 21 en 19 zeg ik dat goed?  

169 
Wife of 
respondent 

21 en 19 ja 

170 Respondent De een wordt van de week 20. 

171 Researcher En de ander dat is een zoon? 

172 Respondent Ja het zijn alle drie jongens.  

173 Researcher De zoon van je ex-partner heb je daar contact mee? 

174 Respondent 

Op het moment heb ik daar geen contact mee. Nee, dat is tijdens die detentie al misgelopen en die is ook gevormd 
door het leven en heb helaas een moeilijkere jeugd gehad dan ikzelf. Puur omdat zijn moeder en zijn vader niet bij 
mekaar bleven en zijn vader in detentie had, een moeder ha ddie niet naar hem omkeek, vaak in detentie zat en op 
een gegeven moment heb je jeugdzorg in NMederland erbij betrokken. Dat heb mijn toenmmalige schoonmoeder 
gedaan en dan heb ik een slechte kaart in handen, crimineel, drugsgebruik bla bla. Toen hij 17 was stond hij aan de 
deur:'pa ik ben helemaal klaar met jeugdzorg ken ik bij jou kommen wonen?' Dat hebben we toen gedaan. Schat hoe 
lang heb ie hier gewoond? Bijna 2,5 jaar? 

175 
Wife of 
respondent 

Ja, ja. 

176 Repondent 2,5 jaar. 

177 Researcher Toen woonde je (vriendin) ook alhier? 

178 Respondent 

Ja zij is er toen bij komen wonen en mijn zoon ja, hij wou graag op zijn eigen wonen laat ik eht zo zeggen en graag een 
kamertje huren en denken dat het dan makkelijker is en beter is dat is ie nu aan het ondervinden. Dat is goed maar ik 
heb gezegd:'als je gaat dan ga je ook en dan trek ik wel mijn handen van je af' want dan wil je zelfstandig zijn. Ik wil 
best voor je zorgen maar dan wil ik wel dat je je aan bepaalde regels had zoals werken. 

179 Researcher Op zijn 7e kwam hij dus wel hier aan dus toen hadden jullie een goede relatie? 

180 Respondent Jawel we hadden een redelijke relatie. 

181 Researcher Tijdens je detenties is hij ooit op bezoek geweest? 
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182 Respondent Hij is nooit in de gevangenis op bezoek geweest, nee. 

183 Researcher Maar toen je buiten was wel contact onderhouden? 

184 Respondent Ja jawel. 

185 Researcher Mag ik vragen waarom je nu geen contact meer hebt? 

186 Respondent 

Wat ik zeg omdat hij het er niet mee eens is, kijk hij, dan zeg ik bepaalde dingen, hij probeert door te gaan en op mijn 
schuldgevoel in te spelen  of ik 500 euro huur kan betalen bij hem, terwijl hij blowtr en een wajong uitkering hebt. 
Dan zeg ik één keer dat is goed. MAar de tweede keer ho luister eens.:'weet je waar je mee bezig bent? Je kan wel 
een WAJONG uitkering trekken maar je moet gaan werken. Dan kom je verder als mens. Je bent sociaal..' Ik zeg het 
uit ervaring maar hij ziet dat niet. Hij denkt dat ik te beroerd ben om 500 euro te dokken. Ik zie het de verkeerde kant 
op gaan. Maar hij begrijpt dat niet. Hij moet fouten maken, dan ga je een keer goed op je muil en dan leer je. Dat is 
het proces waar ik nu met hem in zit. Als de nood aan de man is dan stapt hij wel over zijn schroom heen en komt hij 
bij me. Hij heb al een keer dronken aan de deur gestaan s'nachts en dan laat ik hem binnen en is ie op zijn kop 
gevallen en lag ie open en help ik hem:'luister eens jongens wat kom je nu doen?' Dan komt eruit:'zit je nog in de 
groen?' Wat zeg je nou tegen je vader zit je nog in de wiet? Dan zit ie weer in de problemen en gaan we weer. Ik heb 
veel voor hem gedaan, zat voor hem gedaan, tiurlijk ik had veel meer voor hem moeten doen, mijn vader ook voor 
mij. Er zit geen bijsluiter bij hoe je een kind opvoed helaas. Het is ook een moeilijke jongen maar dat is niet raar met 
een vader en moeder zoals ik. Laten we het daarop houden. 

187 Researcher Ok even op mijn lijstje kijken wat we nog niet besproken hebben… Politici, zijn die betrouwbaar? 

188 Respondent 
Politici? Nou ik ben niet politiek onderlegd, ik weet het niet kijk ik denk heus dat er politici rondlopen in Nederland 
die proberen vanuit hun hart te werken maar ik denk ook dat er politici rondlopen die denken dat ze heel slim zijn en 
alles kunnen en weten. 

189 Researcher 
Stel dat er iemand op zou komen, partij X die wel een beetje achter denkbeelden, en je denkt nou dat lijkt een 
redelijke kerel of vrouw. Zou je er dan wel op stemmen? 

190 Respondent 
Nou ik weet het niet, dat is een moeilijke vraag en een beetje dubbel. Ik heb in 38 jaar nooit me eigen ermee bemoeit 
dan denk ik van ja weet je wel, lastig. In het begin dacht ik van Pim Fortuyn ja interessant maar dat is ook anders 
gelopen, ze hebben die man het leven uitgeschopt.. 

191 Researcher Die heeft ook in Vught gezeten toch? 

192 Respondent 
Je bedoelt Volkert van der G.? Ik weet niet waar die heb gezeten maar ja die vraag, moeilijk, moeilijk. Weet je wel ik, 
nee, nou gewoonlijk ook niet want dan geloof ik ook niet, pessimistisch, er komt toch niks van. 

193 Researcher Want er verandert niets? 

194 Respondent 

Nee er verandert niets, we zitten zo vastgebakken in het systeem wat we hebben en we denken eraan te kunnen 
sleutelen. We moeten terug naar de basis zoals het was en het zo houden. Een beetje begrip en respect voor elkaar 
en zorgen voor elkaar. Dan komen we veel verder of jij nou zwart bent of ik nou wit ben of jij nou moslim bent en ik 
naar de kerk ga. Leven en laten leven. Doe je iets fout dan ga je naar de gevangenis. 

195 Researcher Is er verder nog iets wat je kwijt wilt? 

196 Respondent Nee wat moet ik kwijt. Het lijkt me een beetje duidelijk toch in de zin van… 

197 Researcher Heel duidelijk. 

198 Respondent Ik ben het er niet mee eens. 

199 Researcher Je bent het er niet mee eens? 

200 Respondent 
Nee als ik het dan terugbreng naar het stuk dat in de krant stond. Onderzoek participatie en strafrecht staat er toch in 
het BONJO? Het onderzoek wat je doet? 

201 Researcher Ja straf en participatie. 

202 Respondent Ja als ik het daarop terugkoppel zeg maar dan ben ik het niet eens met hoe ze het nu denken te doen. 

203 Researcher 
Heb je nog een mooie 0ne-liner voor me? Als ik zeg Nederlands strafrechtsysteem is rehabilitatie en wat zou dat doen 
voor de participatie van ex-gedetineerden? Wat zou dat doen? 

204 Respondent Alles is een wassen neus. 

205 Researcher Geen effect dan? 

206 Respondent 
Geen effect nee. Ja het is gewoon, ja hoe zeg ik dat, ik verwacht van hun kant helemaal niets. Verwacht geen 
socialisatie geen rehabilitatie, helemaal niets.  

207 Researcher Je hebt verder nooit in dat soort projecgten gezeten? 
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208 Respondent Ik heb in zoveel projecten gezeten en centra's. 

209 Researcher Maar leverde dat dan niets voor je op? 

210 Respondent 

Ja jawel natuurlijk, ik heb er heus wat dingen uitgehaald en daar ben ik in gegroeid en dat soort dingen maar 
uiteindelijk, ja hoe zeg ik dat, je moet het allemaal zelf doen. Alles je hele leven zijn keuzes die je maakt, alles. Je kiest 
ervoor om te gaan roken je kiest ervoor om te gaan stelen, je kiest ervoor om naar de gevangenis te gaan en je kiest 
ervoor om drugsverslaafd te zijn, je kiest ervoor om aan de drugs te blijven en je kiest ervoor omte stoppen. 

211 Researcher Dus die keuze heb je zelf gemaakt, hebben resocialisatieprojecten en afkickcentra je niet op weg geholpen? 

212 Respondent 

Nee als ik heel eerlijk ben nee. Er is gewoon een dag geweest dat ik op een stoel zat en de knop heb omgezet. 
Wellicht een zetje van detentie wat mijn gebruik doorbrak en me een paar maanden opweg hielp maar uiteindelijk is 
het jou keuze. Het was allemaal zo lekker niet als dat je denkt dat het was. Als je een jaar niet rookt en iemand rookt 
een sigaret op dan denk je, hm het ruikt lekker, zeker als je een pilsje op hebt. Als je dan een trek neemt denk je 
gatverdamme en rook toch lekker? Hetzelfde als jij effe grof gezegd  20 jaar geleden een lekker wijf lag te neuken dan 
is dat nu in jou herinnering een nog lekkerder wijf. Dat was helemaal niet zo want die had ook een wrat op der reet 
snap je? 

213 Researcher Ja! 

214 Respondent 

De praktijk wijst uit, het zijn allemaal keuzes die je maakt en uiteindelijk leer je, ik hoop oud genoeg te zijn nu om 
achter mijn keuzes te blijven staan en waar dan ook bij te stellen en te herkennen dat ik eerder zus of eerder zo of 
later dit en later dat, het leven is om te zeggen een levensles, een groot levenspad en je kan wel positieve dingen uit 
de gevangenis in Nederland halen maar jijzelf moet dat doen, dan moet jij zelf in die bovenkamer sterk kunnen zijn. 
Daarom zeg ik die straffen, mij doet het niets. Ik voel me alleen maar geroepen om terug te slaan naar het systeem. 
Als hun mij zo lullig behandelen zal ik precies vertellen waar de schoen knelt en waar ik tegen beklag ga. Dat 
afdelingshoofd dat niet met mij in gesprek ging kwam wel de laatste dag van mijn detentie  aanzetten. Ik 
zeg:'mevrouw nu kunt u doodvallen'. 

215 Researcher Je klaagt wel dus je denkt wel dat het zin heeft? 

216 Respondent 

Zij zal elke week, kijk ik verklaar het en duw er nog een in de bus gedaan toen ik wegging. Elke week krijgt zij een 
melding van de commissie van toezicht dat er een klacht is binnengekomen van dhr. (naam) 10 weken lang. Jij niet 
met mij in gesprek? Gemeen t#$%$^wijf terwijl je voor justitie met mensen werkt? Dan kan je het krijgen ook. Als ik 
10 klachten indien, dan weet ik zeker dat er 7 of 8 gegrond worden verklaard. Om geld weg te trekken van de staat? 
Helemaal niet dat is totaal niet relevant, die paar k$% tientjes die ik dan krijg omdat ik daar in isolatie heb gezeten. 

217 Researcher Maar je hebt dus wel vertrouwen in die klachten? Je denkt dat dat een goeie manier is om iets te veranderen? 

218 Respondent 

Als ik geluk heb, nou het is een manier, ik geloof niet dat er iets veranderd maar het is wel een manier om duidelijk te 
maken dat ze iets fout doen in hun systeem in de gevangenis. De mensen die daar werken en niet zo zeer daar maar 
het afdelingshoofd die de bewaarders dingen laat uitvoeren waar ze het zelf niet mee eens zijn. Medicatie waar ze 
een rommeltje van maken. Heel makkelijk je krijgt tweemaal daags medicatie s'morgens en s'avonds om 8 uur, pijn 
medicatie voorgeschreven door de dokter.Ik heb mijn rug gebroken ander verhaal. Maar medicatie 8 uur s'ochtends 
en s'avonds,  nee niet in Nederland want een bewaarder die werkt maar tot 17:00. (hond geaddreseerd) dus een 
andere bewaarder die de nachtrondes loopt die moet mij mijn medicatie s'avonds om 8 uur geven. Als ik niet op een 
belletje drukt krijg ik het nooit dat lig tin een ander kastje dat zien ze niet. 

219 Researcher Ok maar die mevrouw die het gesprek niet met je aanging heeft geen invloed meer op jou leven… 

220 Respondent nee 

221 Researcher Wat motiveert jou om die klacht in te dienen? 

222 Respondent Omdat ik wil dat ze het systeem niet zo klakkeloos zomaar veranderen zonder zomaar iets. 

223 Researcher Wil je dat dan… 

224 Respondent 

Voor mezelf, luister wat ik net al in het gesprek aan geef. Voor hetzelfde geld zit ik daar volgende week weer…heb ik 
gewoon met mevrouw (naam) te maken. In 2004 kwam ik ook vrij, riep ik heel stoer toen ik de gevangenis uitliep:'ik 
kom hier nooit meer t#@$%^&lijers dikke l%'. En wat denk ie? Dat was in maart en in oktober stond deze meneer er 
gewoon weer met zijn blije gezicht:'k%$ zit ik hier weer'.   Dus, ja dat is zo makkelijk is dat gewoon.  

225 Researcher Je past op jezelf dus? 
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226 Respondent 

Ja ik wil wel als ze me, ik zal er alles aan doen om te zorgen dat als ik weer in dat Vught terecht kom dat ik ervoor zorg 
dat ze hun huiswerk gedaan hebben. Dat ze hun regels hanteren zoals het bedoelt is. Jullie gaan alles grijs lopen 
maken, het is zwart of het is wit. Als jij dat weet en ik dat weet kan ik me straf goed uitzitten en kan ik het systeem 
gebruiken om te rehabiliteren. Nu niet nu totaal niet. Ik zit nu te kort:'ja je hoeft maar vijf weken dus...'. Ik kreeg een 
mentor, elke afdeling krijgt een bewaarder als mentor. Daar ga je mee in gesprek en die hoort te gaan spiegelen. Na 
drie weken contacteerde ik hem voor een gesprek:'ja dat is goed'. MAar nee drie weken niks. Na weken stond daar 
die l%^aan de deur:'sorry ik ben het vergeten.' Ik kwam over 5 dagen vrij dus laat maar. Als ze wisten dat ik toen 
dakloos zou worden...Godzijdank ben ik bedeeld zoals velen in Nederland het niet hebben. Ik heb geluk gehad. 
Anders gooien ze je aan je kop en kont de deur uit. Waar moet je overnachten slapen? Ze geven je wat papier met die 
faseringen die ze gaan doen in Nederland. Gevangenen ga je faseren, heel mooi woord verzonnen, daar komt geen 
flikker van terecht.  

227 Researcher Ja 

228 Respondent Het valt of staat bij een goeie advocaat. Zo makkelijk is het, het is jammer dat het zo werkt, maar zo makkelijk is het. 

229 Researcher Zo makkelijk is het.. 
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Interview #9 

Date 13-6-2016 

Time 14:25 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 01:13:49 

Pages 156 - 167  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher De datum…het is vandaag de 13e he? 

2 Respondent Ja 

3 Researcher 13 juni en het is hoe laat? 

4 Respondent 14:25 

5 Researcher 
Zoals je merkt veranderd de structuur van het interview steeds. Veel mensen willen logisch beginnen vanaf hun 
kindertijd. Jij bent via gevangenenzorg NL binnengekomen. Wat doe je precies voor die groep? 

6 Respondent 

Net wat jij nodig hebt. Ik ben vrijwilliger bij gevangenenzorg. Ik bezoek gedetineerden. In (plaatsnaam) en in 
(plaatsnaam) omdat ik deels in (provincie) woon. Ik ben bij gevangenenzorg terechtgekomen omdat ik de christelijke 
inslag van gevangenenzorg leuk vind. Ik ben ook in het verleden vrijwilliger geweest bij exodus. Daar ben ik begonnen 
en een van degenen die ik toen bezoch bezoek ik nog steeds elke maand op persoonlijke titel. En verder was ik jou 
naam ook al tegengekomen in de BONJO krant. Daar sta ik ook in. Ik heb daar zelf met een interview ingestaan en 
met mijn gedichtenbundel en BONJO ken ik omdat, ik heb een eigen website: onterecht gedetineerd.nl en via 
gevangenenzorg ben ik bij BONJO terechtgekomen. Zodat ik daar een artikel kon laten plaatsen. 

7 Researcher Dat interview ging over je website neem ik aan? 

8 Respondent Dat ging over de website en gedeeltelijk over mijn achtergrond en eigen detentie. 

9 Researcher Ok je bent daar vrijwilliger, wanneer kwam je interesse in detentiewerk/hulpverlening op. 

10 Respondent Toen ik vrijkwam. 

11 Researcher Precies dus ten gevolge aan je eigen ervaring. 

12 Respondent 

Toen ik vrijkwam was er geen enkele organisatie waarvan ik wist dat ze me konden helpen want ik ben in hoger 
beroep vrijgesproken op 9 van de 10 punten dus niet 100% maar wel het belangrijkste delict en dan krijg je een 
enkeltje naar huis:'zoek het maar uit.' Velen die worden vrijgesproken uiteindelijk daar is al zoveel van kapotgemaakt 
door media, familie, ex dat je niet terug kan. Dan sta je dus echt met je vuilniszak op straat en dan, in mijn geval 
woensdagavond kwam ik vrij en het is dat iemand van de maatschappelijke dienst binnen de PI een plekje had 
geregeld anders had ik niet eens een slaapplek. Voordat ik mijn eigen leven op de rit had dacht ik, ik moet daar wat 
mee. Toen ging ik vrijwilligen. Want ik ben ervaringsdeskundige. 

13 Researcher Jou hulpbehoefte, denk je dat die anders is als van andere gedetineerden? 

14 Respondent 

De vraag is voor een deel wel hetzelfde want e wil in ieder geval weer inkmen hebben en je wil je leven opbouwen. 
Alleen voor degenen die hun tijd uitzitten en vrijkomen, je weet van te voren wanneer je vrijkomt dus je kan zelf 
trajecten opstarten. Je kan zelf terecht bij exodus, humanitas noem ze maar op. Maar ja ik stond van de ene op de 
andere dag buiten en je bent vrijgesproken dus zoek het uit. Ja en dan daar zit gewoon een gat en ondertussen kan je 
als wanneer je word vrijgesproken ook wel terecht bij gevangenenzorg en exodus maar dat is nooit de eerste insteek 
geweest en dat is binnen het PI ook verder niet bekend. Dan ben je overgeleverd aan goedwillende mensen. 

15 Researcher ullen met je eigen activiteiten. 

16 Respondent 

Ja. Vorig jaar ben ik met de website begonnen. Exact 10 jaar na mijn arrestatie. Toen moest ik er wat mee. Ik ga in 
ieder geval de website opzetten. Ik bied het aan, is er behoefte aan dan merk ik het wel, is er geen behoefte aan ook 
best. Ik moet vanuit mezelf, een intrinsieke motivatie, ik moet er wat mee. Nou dat heb ik gedaan en de website 
komt af en toe een keer een reactie. Ik ben bekend bij BONJO daar kreeg ik ook een telefoontje van iemand die of 
wat informatie wil, ik geef een zendmast waar hij dat vandaan kan krijgen om zijn onschuld te bewijzen. Nou ik heb 
via de website wel een aantal contacten. Een advocaat collectief dat ik kan benaderen voor advies. Ook al is het maar 
één of twee keer per jaar, als ik maar iemand kan helpen. 

17 Researcher Dan gaan we even reverse engeneren, wat doet de website precies? En hoe is dat tot stand gekomen? 
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18 Respondent 
In principe ben ik een luisterend oor voor iemand die echt niet weet waar die naartoe moet op het moment dat ie 
weer vrij komt. 

19 Researcher Iedereen? 

20 Respondent 

Die onterecht vast heeft gezeten. Voor de anderen is al een traject. Degenen die onterecht vast hebben gezeten 
hebben te maken met, of ze zijn kapot gemaakt door media, over mij ook. Ik zou gepoogd hebben iemand te 
verwurgen en dat is niet waar maar het label heb je wel. In mijn dorp hoef ik niet meer te komen. Iedereen geloofd 
een kant van het verhaal en de andere niet. Nou probeer daar maar in je eentje uit te komen. Als ik daar een pad kan 
bieden om mensen door te verwijzen, ik ben zelf geen advocaat of officiele hulpverlener maar als ik ze een richting 
op kan sturen is dat meerwaarde. 

21 Researcher Wat voor diensten bied jij op je platform? 

22 Respondent Dat is per geval anders maar name het doorverwijzen. 

23 Researcher Doorverwijzen naar? 

24 Respondent 

Naar bijvoorbeeld een advocatencollectief die belangeloos wat voor mensen wil doen. Ik kan zelf contact opnemen 
met gevangenenzorg, met exodus met humanitas om te kijken of die iets kunnen betekenen. Voor sommigen is het 
alleen maar een luisterend oor. Hoe ik mijn leven heb opgepakt en ja ik heb niks te klagen. Alleen dat ik mijn kinderen 
niet zie maar verder heb ik mijn leven op de rit. Alleen daarmee kan ik een voorbeeld zijn om mensen een beetje uit 
de put te trekken. 

25 Researcher 
Juist ok, onterechtgedetineerd.nl zo heet je website, een beetje gebasseerd op het traject wat je hebt doorlopen. Kan 
je even vertellen over die hele periode. Dan gaan we nog niet in op je jeugd, en daarbij hoef je niet in te gaan op het 
delict zelf maar je bent een keer opgepakt voor een strafbaarfeit, een redelijk zwaar feit begreep ik... 

26 Respondent 

Ja ik heb altijd een goed leven gehad. Alles kon, niet tot het extreme maar ik had een prima job, gezinnetje, vier 
kinderen, net een nieuw huis verbouwd. Door stress met werk en verbouwen en posttraumatische, nee een wat 
zwaardere periode voor mijn toenmalige vrouw na de laatste zwangerschap ben ik in de financiele problemen 
gekomen, wij denken nog steeds dat mijn ex geprobeerd heb om zichzelf van het leven te beroven, is verdoezeld en 
na een paar maanden dat we in financiele problemen waren werd ik opgepakt. En ik dacht dus voor valsheid in 
geschriften, waar ik voor veroordeeld ben, waar je normaal gesproken geen dag vast voor zou zitten. Als je iemand 
op de straat zou vragen zou misschien 10 of 20% zeggen dat je de gevangenis in moet. Dat is toen uitvergroot omdat 
ze mij betichtten van poging tot doodslag van maanden daarvoor. Daarvoor werd ik van mijn bed gelicht. Ik was zelf 
dat weekend aan de kalmerende middelen gebracht door de huisarts omdat mijn gezin toen financieel...Maar toen 
dacht uik aan de kleine lettertjes, dat werkt niet maar zo diep zat ik in de s%^$&. Ik was ook eigenlijk niet ertoe in 
staat om verhoord te worden. Agenten hebben toen ook gebeld om mij via een ambulance naar het politiebureau te 
brengen. Is niet gelukt en toen ben ik zo meegenomen. Nou zo hadden ze me nooit mogen verhoren, hebben ze wel 
gedaan. 

27 Researcher En ze waren zich bewust van je conditie? 

28 Respondent 

Ja dondersgoed want anders hadden ze geen ziekenauto gebeld om mij te vervoeren. Na 2,5 uur op me te hebben 
ingehamerd, diverse mensen hebben gezegd dat ik geprobeerd had dat delict te plegen. Dan begin je aan jezelf te 
twijfelen en zie je niet meer dat het niet kan. Ik was nog steeds stapelgek op der dus dat kon allemaal niet. De grond 
zakte onder mijn voeten vandaan en ik wilde nog maar één ding en dat was terug naar mijn cel en er een eind aan 
maken. Je ziet het gewoon niet meer zitten. Het is zo van ja ik vertel wat je wil horen en stuur mij maar weg dan is 
het klaar. Achteraf bleek hetgeen wat ik verklaard had niet overeenkwam met de realiteit maar waarheidsvinding 
daar werd niet aangedaan. Een paar dagen geleden toen ik dat zo allemaal horen, meteen ingetrokken, ja en dan kom 
je in de molen terecht. In (plaatsnaam) in een observatiecel, met blote voeten in je blote kont, 24 uur per dag ligt. 
Één uurtje oer dag luchten. 

29 Researcher Je hebt alleen in (plaatsnaam) gezeten?  

30 Respondent Ja op verschillende plekken. 

31 Researcher Hoe oud ben je nu? 

32 Respondent Ik ben van 63. 

33 Researcher Ok ik rekenen het straks uit! Je kwam in de molen terecht in (plaatsnaam), hoe heb je dat ervaren? 

34 Respondent Ik heb altijd aan de antidepressiva gezeten. 

35 Researcher Vanaf welke leeftijd? 
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36 Respondent 

Toen ik vastzat. Die hele periode dat ik vastzat. Dus ja je word dan wat versuft aantal dingen merk je ook niet meer. 
Dat maakte het voor mijn advocaat ook lastig. Ik kon mijn eigen dossier niet meer lezen, ik snapte het niet en in 
augustus, volgens mij augustus, nee september was de zitting en de uitspraak. Toen werd ik vier jaar plus TBS 
veroordeeld. Toen kwam ik terug op mijn cel en op dat ogenblik kon ik echt van het ene op het andere moment, kon 
ik mijn dossier lezen. Voor mij is het een ingrijpen van god, ik ben gelovig en vanaf dat ogenblik had ik mijn hele 
dossier, 24 pagina's kunnen lezen. 10 pagina's volgeschreven met allerlei dingen die niet klopten en toen kon mijn 
advocaat aan de slag. We zijn in hoger beroep gegaan en toen liep het eigenlijk allemaal vanzelf. We hebben toen 
onderzoeken gedaan en toen was wel duidelijk dat er van alles niet klopte. De universiteit Maastricht is er nog bij 
betrokken geweest om onderzoek naar verklaringen die ten onrechte zijn ontrokken aan de verdachte. Die hebben 
we met hun onderzoek ook kunnen bevestigen, dat die verklaringen niet klopten. Maar ja een hoger beroep duurt 
gewoon 9 maanden dat was mei 2005 en de zitting toen zeiden ze van ja over twee weken is er uitspraak. Één dag 
later was er een telefoontje, twee dagen later was ik vrij. Voordat delict ben ik vrijgesproken. Die valsheid in 
geschriften dat heb ik gedaan, die handtekening heb ik gezet. 

37 Researcher Dat heb je bekend? 

38 Respondent Vanaf dag 1 al daar kon ik niet onderuit. 

39 Researcher Juist maar toen begon het eigenlijk pas? 

40 Respondent ja 

41 Researcher Je werd opgevangen door een vrijwilliger toen je buitenkwam? 

42 Respondent 

Dat was een christelijke organisatie in Den Haag. Die hadden een huis een openhuis alleen overdag voor daklozen en 
verslaafden, een noodopvang. En de maaatschappelijk medewerker van die inrichting , wat ze natuurlijk allemaal 
doorhadden van hey uitspraak dus hij komt vrij. Hij had geen plek om naartoe te gaan dus we moeten hem helpen. 
Daar kon ik toen de eerste nacht blijven. Prima, ik had eerder in Den Haag gewoond dus ik voelde me thuis daar, ik 
wist de weg. Toen kwam ik daar en ze hadden wel een noodopvang maar ze hadden een schuurtje in de tuin. Daar 
stond een bed naast de vriezer en de aardappels maar s'avonds was er niemand. Dus ja ik kon in de schuur slapen en 
wachten tot de volgende ochtend tot er iuemand in het pand was. Ja ik had in ieder geval een plek maar het voelt 
een beetje raar. De volgende dag zouden ze me proberen te helpen voor onderdak, het leger des heils.  

43 Researcher Was je opgelucht dat je een plek had? Wat was je gevoel daarbij als je tussen de aardappels lag? 

44 Respondent 

Ja ik kon naar buiten, ookal was het alleen maar de tuin maar die deur zat niet op slot. Dus toen hebben ze 
geprobeerd bij de Kerstmisstichting in Den Haag voor dak-en thuislozen, dat is alleen de nachtopvang maar ja daar 
was een ahctrij want om 17:00 gaat het open en staan ze in de rij. Het werkt zo, als je eenmaal binnen bent kan je 
s'ochtends voor de volgende dag reserveren. Sommigen komen daar al jaren en moeten echt geluk hebben. Dat lukte 
niet en toen hebben ze me mee naar het politiebureau meegenomen. Daar hebben ze politiebedden, een kamertje 
met twee bedden voor nodgevallen. Daar mocht ik slapen dus die avond zat ik daar, ik heb mijn spullen meegezet en 
ik ben daar achter in de kantine gaan zitten met een kop koffie. Om me heen gekeken:'waar zit ik in hemelsnaam?', 
hoeren, pooiers, heroineverslaafden, de goot van de maatschappij maar ik had wel zoiets van ja ik ben vrij. Nu maar 
zien hoe het verder loopt. Dus gelukkig had ik nog een beschikking over een beetje geld. Dus ik moest vanochtend 
weg, ik wel voor die avond reserveren maar persoonlijke bezittingen wel meenemen, ik had een vuilniszak waar mijn 
persoonlijke dossier in zat. Een zak van 20/30 kilo over straat slepen dat gaat em niet worden. Ik heb de bus gepakt 
naar Hollandspoor, daar heb ik de erste de beste taxi gepakt:'breng me naar het goedkoopste hotelletje. Hij kijkt me 
gek aan en zegt:'ga maar zitten'. Hij rijd 100 meter verder en daar zat het. Ik ging zitten en pakte mijn 
gevangenisagenda. De man achter de balie zegt:'die heb ik ook'. Dat schepte een band. Ik kreeg een kamer met alleen 
koud water, maar ieder geval een dak boven mijn hoofd:'als je warm wilt douchen kom je maar bij ons'. En zo begon 
ik mijn leven op te bouwen. 

45 Researcher 
Ok we gaan straks meer in op je financiele situatie. Je zat eerstin een hotel waar je best afhankelijk was van alelrlei 
personen. Hoe ben je zelf weer overeidn gekrabbeld? 
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46 Respondent 

Ik had een telefoonnummer gekregen van de psychiater die zat bij de PI en bij een stichting voor medicatie. Want die 
moest ik wel blijven slikken. Onder begeleiding afbouwen dus die heb ik gebeld, die had ik aan de telefoon dus daar 
kon ik naartoe. Ik kreeg meteen een recept voor emdicatie en zij zijn met me mee geweest naar de gemeente om me 
bij hun in te laten schrijven zodat ik in ieder geval een daklozenuitkering kon aanvrGEN. Je bent dakloos maar je moet 
wel een adres hebben. Dat kon dus op die manier dus daar ingeschreven, toen naar de sociale dienst voor een 
daklozenuitkering en ik had geluk dat daar een oude man zat die een rechtenstudie volgde en die vond mijn situatie 
heel interessant dus die heeft me gewoon aan de hand meegenomen:'dit krijg je nu, zorg dat je zo snel mogelijk een 
kamer vind'. Zorg dat je een gewone uitkering krijgt en dat solliciteren komt wel. Dat gaf al veel rust, nou binnen een 
week had ik een kamer. En ja dan krijg je ook weer voor mijn gevoel veel inkomsten want ja ik had niks. Ja en dan 
deel van je inboedel proberen terug te krijgen vanuiteen boedelscheiding en dan probeer je je leven op de rit te 
krijgen. Dat betekent eerst een beetje op adem komen en dan ga ik proberen te solliciteren. 

47 Researcher En je ex-vrouw ben je daar getrouwd mee geweest? In gemeenschap van goederen? 

48 Respondent Buiten gemeenschap van goederen. 

49 Researcher Dus je eigen verdiende geld daar had je nog toegang toe? 

50 Respondent Ik had alleen maar schulden. 

51 Researcher Ok juist daar gaan we straks verder op in. Ok je moest je anti-depressiva afbouwen, hoe is dat gelopen? 

52 Respondent 
We zijn vrij snel begonnen met het afbouwen en verder heb ik geen enkele bijwerking van gehad. Ik heb er zelf voor 
gekozen. Toen begon ik therapie.  

53 Researcher Hoe lang heeft dat geduurd? 

54 Respondent 

1 jaar 1,5 jaar. Zodat ik je wat meer zelfvertrouwen krijgt. Het gaat je niet in je kouwe kleren zitten op 16 maanden 
vast te zitten onterecht. Kinderen afgenomen, Gelukkig wel altijd mentaal goed gebleven en al mijn vrienden 
behouden. Ze zijn me ook gewoon komen bezoeken, zelfs een oude zakenrealtie van mij waar we een beetje 
bevriend mee waren geraakt had op een gegeven moment gehoord dat ik in (plaanstaam) zat. Die zette in zijn agenda 
elke 6 weken dat hij me zou bezoeken. Dat is nu mijn huidige werkgever dus ja soms kan het meezitten. 

55 Researcher Je huidige werkgever is ook je enige werkgever geweest nadat je vrij bent gekomen? 

56 Respondent 

Ja.Solliciteren is moeilijk. Je hebt een gat in je CV en daar ga je niet mee pronken wat daar de reden van is. Best veel 
gesprekken gehad en uiteindelijk was er één bedrijf waar ik redelijk ver was gekomen en toen kwam mijn huidige 
werkgever die zei:'joh, we zien hoe jij je leven opbouwd, we kunnen je geen baan bieden waar je vandaan kwam. Als 
servicemanager in de liftenbranche. Hij zegt:'maar we hebben wel handjes nodig, we bieden jou een stabiele baan 
zodat jij je kan richten op je privésituatie.'. Ze hadden een inspecteur nodig voor liften, meteen een auto onder mijn 
kont en ja zo kon ik eigenlijk aan de slag. Ik dacht nog van te voren, ik kon toen kiezen uit twee banen. Eentje waar ze 
me volledig niet kenden maar waar ik meteen vol aan de bak had gemoten, dat was gewoon teveel geweest en deze. 
Daar ben ik in kunnen groeien en ik ben nu adviseur, consultant en ik zit gewoon op mijn oude niveau. Kijk je moet 
mensen een tweede kans gunnen en dat hebben ze bij mij gedaan.  

57 Researcher Het thema van je website he, ok, financiele situatie die is nu stabiel. 

58 Respondent 

Ja. Die is eigenlijk ook sinds een paar maanden genormaliseerd. Alle schulden zijn on-hold gezet. Dat kan je regelen 
omdat je vastzit. Elke schuldeiser weet dat je daar niks mee kunt. Toen ik vrijkwam heb ik me aangemeld voor 
schuldsanering en gekregen. Drie jaar schuldsanering, dan krijg je een schone lei-verklaring en dan duurt het nog een 
half jaar voordat het administratief allemaal is gebeurt en dan blijf je nog 5 jaar geregistreerd staan en dan kan je 
echt helemaal niets. Dan van de ene op de andere dag kan je alles weer. Dus afgelopen maand verviel mijn 
registratie, ja dan kan je een hypotheek afsluiten, kan ik een huis kopen en dan is alles weer betrokken. Dan ben je 
dus bijna 10 jaar verder. 

59 Researcher Mooi! Je hebt nu een partner ook gevonden. 

60 Respondent Ja. 

61 Researcher Wanneer heb je die leren kennen. 

62 Respondent Via internet. 

63 Researcher Hoe lang was dat na je. 

64 Respondent Een half jaar. 

65 Respondent Een half jaar nadat je vrijkwam. 

66 Researcher Kort. 
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67 Respondent Ja toen ik vrijkwam….  

68 Researcher In 2005? 

69 Respondent 2004, 2003,2004 je had wel internet maar geen grootschalige, 

70 Researcher … 

71 Respondent 
Ja dat was nog met inbellen. Maar toen was het internet zoals vandaag en had je de eerste datingsites en 
internetwinkels. En ik had wel zoiets ja, ik wil in ieder geval weer onder de mensen komen en een vrouw leren 
kennen. Niet voor een relatie maar om dingen te ondernemen, gewoon een bioscoopje.. 

72 Researcher Dat is nu je vrouw dus daar ben je mee getrouwd? 

73 Respondent Ja. 

74 Researcher Woon je daar ook mee samen? 

75 Respondent In het weekend he. 

76 Researcher Ja belangrijk dat we het opnemen anders vergeet ik het. Je reist rond vertelde je aan het begin van het gesprek. 

77 Respondent Ja voor mijn werk. Dinsdagavond kom ik deze kant op donderdag ga ik die kant op. 

78 Researcher Ok terug naar je jeugd. Waar ben je ergens geboren? 

79 Respondent In Utrecht. 

80 Researcher In wat voor gezin ben je opgegroeid? 

81 Respondent 
Eigenlijk een heel burgerlijk gezin.  Woonden op een flatje, vader was bedrijfsleider in een metaalfabriek, nog een 
broertje en naar een christelijke school gestuurd. Daarna HTS electro gestudeerd. Dat was allemaal redelijk normaal.  

82 Researcher Heb je nog contact met je ouders? Je ouders leven die nog? 

83 Respondent Mijn moeder leeft nog. 

84 Researcher Heb je daar nog goed contact mee? En met je broertje. 

85 Respondent Dat is onveranderd.  

86 Researcher Ok dan school, wat voor een middelbare school heb je gedaan? 

87 Respondent 
VWO. En dat heeft wel zijn weerslag gehad. Ik werd vroeger veel gepest, ik was nogal fors en dat heeft tot een 
minderwaardigheidscomplex geleid. Dat heeft best wel impact gehad. Als je dan ook vast komt te zitten dan bevestigt 
dat:'zie je wel'. 

88 Researcher 
Als je je middelbare schooltijd een cijfer kan geven op basis van je ervaring, hoe je jezelf voelde wat voor cijfer zou 
dat zijn? 

89 Respondent zes, zeven… 

90 Researcher Je lag overal niet even goed in de groep maar het ging goed? 

91 Respondent JA een beetje. De HTS ging beter. 

92 Researcher Deed je aan sport? Voetbal of wat anders? 

93 Respondent Op de middelbare school ben ik gaan hockeyen. 

94 Researcher Ja je was nu ook coach he? 

95 Respondent Ja. Maar ik ben pas te laat begonnen met hockeyen om goed te leren hockeyen.  

96 Researcher Was je verder nog lid van wat of actief in verenigingen? 

97 Respondent 

Op de middelbare school niet. Ja diensttijd daar word je door gevormd. Daardoor was ik iets ouder dan de 
gemiddelde student. Toen trok ik meer op en had ik een voorsprong net zoals de andere jongens die uit militaire 
dienst kwamen. Het eerste jaar ging heel makkelijk. Daar ben ik volledig mezelf geweest HTS. Daar ben ik lekker actief 
geweest, studentenvereniging, bestuur van een studentenvereniging. Dat is wel mijn wereldje. 

98 Researcher 
Ja, hoe heeft het je verder gevormd als persoon als je erop terug kijkt? De militaire dienst, kon je bijvoorbeeld met de 
hyrarchie omgaan? 

99 Respondent 

Daar heb ik niet zo'n probleem mee, zo stond ik voor mijn hockeyteam. Je moet toch lijnen uitzetten. Ik heb het nooit 
als vervelend ervaren. Ik kon wel een nuance aanbrengen tussen degenen die ons moesten instrueren. Ik heb ook bij 
de koninklijke marechaussee gezeten en alle dienstplichtigen waren minimaal havo-scholieren. Degenen die voor de 
groep stonden waren alemaal MAVO-beroepsmilitairen en als je de eerste week te horen krijgt:'heb je je gescheerd 
vandaag?' Dan is het lasrtig om daar respect voor te houden:'jij gaat mij vertellen wat ik moet doen?' Onderling 
schept het wel een band. 

100 Researcher Mensen die je kende uit die tijd HTS en dienst spreek je die nog? 
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101 Respondent Militaire dienst niet, HTS wel. 

102 Researcher Zitten er een paar in hetzelfde werkveld? 

103 Respondent 
Nee maar via de vereniging hebben we een dispuut opgericht voor ou-bestuursleden en daarmee hebben we nog 
jaarlijks activiteiten. 

104 Researcher Heb je nog bijbaantjes gehad in je middelbare schooltijd? 

105 Respondent Toen ik eenmaal mocht werken, vanaf mijn 16e bij mijn vader in de fabriek, gewoon productiewerk. 

106 Researcher Is daar je interesse voor technische activiteiten begonnen? 

107 Respondent 
Nee dat was gewoon makkeijk omdat mijn vader bedrijfsleider was. Al het vakantiewerk was zoontjes van 
personeelsleden. Ja als je wil werken dan kwam je en als je een weekje niet wilde omdat je andere dingen ging doen 
ook prima als je maar op tijd liet weten. Op het eind was het je zakje ophalen. Daar ben ik lang gebleven. 

108 Researcher Na de HTS, je  bent gaan werken? 

109 Respondent Ja. 

110 Researcher Wat weet je nog over je eerste baan? 

111 Respondent 
Als technisch commercieel medewerker bij een uitzendorganisatie voor technisch personeel. Ik ben zelf actief 
geweest toen ik binnen de studentenvereniging contacten heb opgedaan. Via via kwma ik tot een sollicitatiegesprek 
en toen heb ik daar vijf jaar gezeten. 

112 Researcher En je vrouw toentertijd hoe ben je die tegengekomen? 

113 Respondent In die tijd die kwam binnenlopen voor een baan. Die kwam zich inschrijven. 

114 Researcher Bij het uitzendbureau. 

115 Respondent Ja. 

116 Researcher Op welke leeftijd ben je als eerste uit huis gegaan? Tijdens de HTS woonde je toen nog thuis? 

117 Respondent Nee, nee , nee na de militaire dienst kon ik niet meer terugkomen thuis, toen ging ik studeren enmeteen op kamers. 

118 Researcher Als je alle plekken in Nederland op noemt waar je gewoond hebt, kan je dat terughalen? 

119 Respondent 
Ja, (plaatsnaam), (plaatsnaam), (plaatsnaam).(plaatsnaam),(plaatsnaam),(plaatsnaam),(plaatsnaam) en (plaatsnaam) 
waar ik nu woon. 

120 Researcher Ok in welke periode's ben je het meest gewisseld van adres? 

121 Respondent 

Het meest gewisseld is wel na mijn detentie. De eerste ware vooral toen ik op kamers ging en toen ik bij iemand in 
huis ging wonen, ik had een hele zomer. Na mijn detentie was het moeilijker. Je moet bijvoorbeeld een urgentie 
hebben om overal tussen te kunnen komen met al die wachtlijsten. Maar goed later in een korte tijd heel veel 
verhuisd. Misschien wel 6 keer in drie, vier jaar tijd. 

122 Researcher Wat is het adres dat je met je vrouw huisje boompje beestje had? 

123 Respondent De eerste of de tweede? 

124 Researcher De eerste? 

125 Respondent (plaatsnaam) 

126 Researcher En wanneer was dat? 

127 Respondent 93' 

128 Researcher Tot wanneer was die periode zorgelozer? 

129 Respondent 2000 

130 Researcher 2000 

131 Respondent 2000, 2001 

132 Researcher Je zei al dat je wat schulden had gemaakt. Wanneer begon dat? 

133 Respondent Dat kwam eigenlijk met de laatste verhuizing voor mijn detentie. Dat was 2002 tot 2003. 

134 Researcher Ja, was het ook die periode waar je de valsheid in geschrifte hebt… 

135 Respondent Ja dat liep daaraan paralel. Dat was daarvoor nodig dacht ik. 

136 Researcher 
Ok, prima, even kijken, Ja in 2002 tot 2005, was dat een, kan je dat characteriseren als een financieel moeilijkere 
periode. 

137 Respondent Ja 
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138 Researcher 
Ok dan over de detentietijd zelf. Het wat depressievere gedeelte van het onderzoek komt nou. Je hebt alleen 16 
maanden in Scheveningen gezeten he? 

139 Respondent Ja 

140 Researcher Ok, hoe is Scheveningen? 

141 Respondent 
Dat heb ik altijd beschreven als een hel tussen 4 muren. Toen ben ik ook begonnen met het schrijven van gedichten 
en het schrijven van gebeden. Die heb ik begin dit jaar ook uitgegeven een bundel. 

142 Researcher Loopt het een beetje? 

143 Respondent Nou het is meer voor eigen gebruik en gebruik in de directe omgeving. 

144 Researcher Op die manier, ok terug naar hel tussen vier muren. 

145 Respondent 

En een dagboek bijgehouden om dingen van me af te schrijven en dat heeft wel gewerkt en als ik dat nu teruglees 
hoe ik er toen aan toen was….dat was niet best. Maar ik heb dat voor mezelf, als ik nu terugkijk dan denk ik met 
name, ik ben er goed uitgekomen., uiteindelijk. En het glas is nu halfvol en alle negatieve dingen die toen zijn geweest 
dat parkeer ik en daar heb ik zover ik weet verder geen last meer van. Ik kan makkelijk over die periode praten. Als ik 
met een gedetineerde aan tafel zit:'hij weet meteen al dat ik ook heb vastgezeten'. Dan ben je een stuk openhartiger. 

146 Researcher Ik weet niet hoe het is om binnen te zitten. Even terug naar Scheveningen. Hoe zag je dag eruit? 

147 Respondent 
Eerst zat ik alleen in die observatiecel. Daarna als je op een reguliere afdeling komt dan heb je kans om losser te 
komen. Recreatie of werk.  

148 Researcher Scheveningen bevat een normale inrichting toch? 

149 Respondent Ja ,aar er zit meer. 

150 Researcher Maar jij zat dus op een speciale afdeling. 

151 Respondent 
In het begin wel ja maar werk en dan moet je denken aan washandjes vouwen, glaswerk of kartonnetjes vouwen, een 
paar keer in de week sporten. Een beetje volleyballen, elke dag een uurtje luchten, een keer in de week kon je naar 
de bibliotheek effe een uurtje. Een keer in de week wat tijd voor studie. Verder zit je gewoon binnen. 

152 Researcher 
Vooral de eerste helft toen je wat meer aan de anti-depressiva zat was je neem ik aan wat suffer. Heb je toen van dat 
aanbod gebruik gemaakt? 

153 Respondent In het begin was ik wat suffer. Toen moesten mede-gedetineerden mij eigenlijk meeslepen. Van joh, luchten. 

154 Researcher Je had wat mensen daar waar je mee optrok? 

155 Respondent 

Ik heb de eerste periode toen ik net vanuit de OBS eigenlijk naar een reguliere afdeling ging  zat ik tussen Meneer 
mosterdgas, die is veroordeeld voor genocide, die heeft mosterdgas geleverd aan Saddam Hussein. Aan de andere 
kant zat Mink K. een topcrimineel uit Amsterdam en achter mij zat  ,,,van de Nomads. Die hebben mij er doorheen 
gesleept. Daar heb ik geleerd het verschil te maken tussen daad en dader. Wat ze ook gedaan hebben, ze hebben ook 
wat goeds in zich. In de mens zelf. Om te zorgen dat ik daar kon overleven. Ze hebben gezegd:'je komt bij ons, dan 
kunnen we je in de gaten houden'. Dat is ook gebeurt want ik trok dat niet. Veel te veel herrie om me heen en ik ben 
toen naar een bijzondere zorgafdeling gebracht met meer rust. 

156 Researcher Hoe lang zat je daar? 

157 Respondent 

Daar heb ik een jaar gezeten, het meeste van de tijd. Een van die eerste keren dat ik ging luchten met iedereen werd 
ik gek aangekeken want ja ik zag er niet uit zoals de rest. Sommigen dachten dat ik een infiltrant was of nou ja 
misschien witteboorden criminaliteit maar niet voor al die delicten waar zij allemaal voor vastzaten. Dikke tattoos en 
nog veel meer. 

158 Researcher Hoe speelde dat zich uit?  

159 Respondent 
Goed ik heb daar verder met niemand problemen gehad nee. Ze lieten mij met rust, misschien ook omdat ik in 
bescherming werd genomen door een aantal. 

160 Researcher Waarom deden ze dat? 

161 Respondent 
Omdat ze zagen hoe kwetsbaar ik was. Omdat ze ook wel snapten dat ik daar niet thuishoorde. Niet dat ze me nou op 
mijn bruine ogen geloofden maar ja intuitief dat toch aanvoelden. 

162 Researcher Ok altruistisch denk je? 

163 Respondent Ja ik denk dat ze echt wel, hele zuivere motieven hadden. Echt met mij begaan waren. Ze hadden er niks aan. 

164 Researcher Was je ook met hen begaan? 



   
                                                                                                           
163 
 

165 Respondent 
Minder. Je zit hier maar dat is ook wel terecht. En een aantal dingen ook weer niet want Frans van Angaart, ik wist 
niet wat daar allemaal waar van was. Zeg met maar? Van een aantal anderen wist je dat ze het verdienden. Die zaten 
gewoon in het wereldje. 

166 Researcher Maar je was toch een beetje een vreemde eend 

167 Respondent Ja. 

168 Researcher Maar toch heb je redelijk wat interactie gehad daar 

169 Respondent Ja. 

170 Researcher Een soort van netwerk, heeft zich dat voortgezet toen je naar de bijzondere afdeling ging en na je detentie? 

171 Respondent Nee met degenen die daar zaten heb ik nooit meer contact gehad.  

172 Researcher En op de nieuwe afdeling? 

173 Respondent Nu? Nee. 

174 Researcher En toen je net vrijkwam? 

175 Respondent 

Een gedeelte zat op de bijzondere zorg afdeling omdat ze eigenlijk zaten te wachten op een plek in de TBS en de 
meesten daar nog steeds zitten. Ik heb één  persoon daarna nog wel opgezocht doen die vrij kwam. Die was er niet 
best aan toe. Wrok over wat hem was overkomen. Een man in de 60 die daar heeft gezeten. De dag na mijn vrijlating 
ben ik als bezoeker teruggeweest want er zat nog een oudere man die binnenkort zou vrijkomen omdat we elkaar 
misschien nog zouden ontmoeten. Dat is nooit gebeurd maar het was een heel aparte gewaarwording om daar 
woensdag te vertrekken en donderdag daar als bezoeker binnen te komen. Je komt in dezelfde zaal met een heel 
ander gevoel. Dan zie je ook het personeel daar en dat is wel mooi.  

176 Researcher Het personeel hoe ben je daar door behandeld? 

177 Respondent 
9 van de 10 goed. Eigenlijk in grote lijnen heeft me dat er doorheen geholpen. Eentje die af-en-toe moeilijk deed 
maar verder niets dan lof over PIW'ers. 

178 Researcher Ok en als we het over de politie hebben, je zet vraagtekens bij de manier hoe je bent opgepakt en verhoord. 

179 Respondent 
JA je hebt twijfels over de verklaring maar omdat er een bekentenis lag zegt zijn meerdere:'je hebt een bekentenis'. 
De ander had zoiets van wacht we doen ook aan waarheidsvinding. Streep doorgezet. 

180 Researcher Heeft dat je vertrouwen in het politieapparaat beinvloed? 

181 Respondent 
Ja, ik weet dat als iemand veroordeeld is het niet 100% zeker is dat ie het gedaan heeft. Er zijn nu teveel voorbeelden 
waar achteraf blijkt dat het totaal anders in elkaar zit ja. Dat heeft me sceptisch gemaakt naar het politieapparaat. 

182 Researcher En het gevangenisregime?  

183 Respondent 

Naar het personeel daar totaal niet. Ik heb het er over het algemeen geen moeite mee gehad. Je gaat gewoon mee in 
de maalstroom. Ik richtte me meer op de dingen die ik wel kon veranderen en wat ik daar wel gemerkt heb is als je je 
zelf positief opstelt naar het personeel toe krijg je meer gedaan. Op een gegeven moment hebben we bij ons op de 
afdeling toch wat psychiatrische probleemgevallen rondlipeen op een bijzondere zorgafdeling. We begonnen een 
beetje aan zelfregulering te doen op de afdeling. We zaten misschien met 12 op een afdeling. Op het moment dat 
eentje zich moeilijk ging gedragen dan trokken wij hem recht want als wij ons rustig opstelden dan gaat de deur 
verder open. De PIW'ers hebben dan minder omkijken naar, als het rustig is. Prima dat is geven en nemen. Wanneer 
iemand moeilijk doet gaat iedereen weer achter de deur. Dus koest houden.  

184 Researcher Ok dan je andere straf, je reputatiestraf, in het dorp waar je toen woonde daar is negatieve berichtgeving geweest. 

185 Respondent Alleen maar. 

186 Researcher En daar zou je niet meer teruggaan. 

187 Respondent 
Nee, ou ja ik sta volledig in mijn recht en heb alle rechtzaken gewonnen. Maar ookal sta je volledig in je recht dat wil 
niet zeggen dat je je recht ook krijgt. Als een moeder blijft verzetten dan zal jeugdzorg uiteindelijk de moeder gelijk 
geven. 

188 Researcher 
Ok met betrekking tot verdere aspecten van je leven, bijvoorbeeld bij de werkgever die je hebt afgewezen. Moest je 
daar een verklaring voor goed gedrag halen? Wisten zij van je verleden en zou je dat melden? 

189 Respondent Goeie vraag, nooit een vraag geweest en aanvankelijk, ik heb namelijk wel een verklaring voor goed gedrag. 

190 Researcher Ok dus dat ligt je niet in de weg. Ok en je bent bijvoorbeeld hockeycoach. 

191 Respondent Geweest. 
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192 Researcher Dus dat was voor 2005? 

193 Respondent Ja voor die tijd. 

194 Researcher Ok dan andere mensen in je omgeving of vrienden, weten die ervan? 

195 Respondent 

JA, ja, sowieso mijn huidige vrouw die weet het sinds onze eerste ontmoeting. Via internet telefonisch contact gehad 
en bij de eerste ontmoeting heb ik het meteen verteld. Ik heb toen ook aangegeven dat ik een dagboek bij heb 
gehouden en toen nog steeds deed en dan kon ze meelezen en teruglezen en alles wat ik verteld had stond daar ook 
zo in dus het verhaal klopte gewoon. Ze kon me nooit betrappen op tegenstrijdigheden. En ze heeft mijn huidige 
werkgever leren kennen en die kent mij natuurlijk privé al dus dat gaf haar ook voldoende vertrouwen. Wij hebben 
direct al een deel van haar familie geinformeerd. De kinderen, geen geheim van gemaakt.  

196 Researcher Ok dus je denkt niet dat mensen dan een bepaald beeld bij je krijgen?  

197 Respondent 
Jawel natuurlijk. Bij sommigen heeft dat best een paar jaar geduurt voordat ze zich wat vrijer naar mij gingen 
bewegen. Nou ja dat kan ik me ook voorstellen.  

198 Researcher Maar dat weerhoud jou niet om het toch te melden? 

199 Respondent 

Nee, ze hebben me te nemen zoals ik ben en dat is nu natuurlijk ook makkelijker. Op het moment dat je elke keer je 
neus stoot dan word het steeds moeilijker maar ja ik maak er verder geen geheim van kijk binnen mijn werk ligt het 
wat anders. Ik ga niet bij een opdrachtgever daar iets over vertellen. Je weet nooit hoe daarop gereageerd word en ik 
heb met de belangen van mijn werkgever te maken. Binnen het bedrijf is het wel bekend. Nieuwe collega's niet maar 
oude collega's die er al jaren rondlopen weten het wel. 

200 Researcher JE hebt het nog steeds naar je zin bij dat bedrijf? 

201 Respondent Ja. 

202 Researcher Je hebt nog ruimte om te groeien. 

203 Respondent Ja 

204 Researcher Stel je zou geen ruimte hebben om te groeien en je zou toch graag doorgaan. Wat zou je dan doen? 

205 Respondent Dan zou ik er geen geheim van maken. De kaarten op tafel. 

206 Researcher Denk je dat dat je kans zou beinvloeden? 

207 Respondent 
Ja maar als ze mij niet willen is het geen geschikt bedrijf voor mij. Kijk wil geen verstoppertje spelen. Ik praat wel 
vanuit een luxe positie, ik heb een baan. Toen ik geen baan had deed ik alles voor een baan. 

208 Researcher 
Ok dan het laatste politieke stukje. Daar hebben we nog ongeveer tussen de 10 minuten en 30 minuten voor. We 
gaan kijken hoe interessant je bent. 

209 Respondent Dank je dankje! 

210 Researcher Als je je politieke participatie zou kunnen omschrijven om de jaren heen, hoe zou dat gaan? 

211 Respondent 

Die is heel lang nul geweest. Eigenlijk sinds mijn huidige vrouw wat actiever. Meer gericht op de christelijke partijen, 
de christenunie en de SGP. Zelfs ook een keer een cursusdag gevolgd over de politiek bij de Christenunie. Bij een 
landelijke dag van de Christenunie geweest en daar gewoon wat meer, wat meer feeling bij te krijgen en te kijken van 
nou hoe het allemaal in elkaar steekt. Daar lees ik nu ook het reformatorische dagblad, wat meer geleerd van de 
Christenunie en SGP. Dat is een drijfveer.Toen kwam zij een keer aan met een congres en toen ben ik meegeweest. 
en ook de landelijke dag, ik ben actief binnen de kerk. Ik ben diaken geweest. Als spreker dat spreekt me ook aan. 
Verder ook politiek met exodus met gevangenen dan kom je de politiek ook steeds tegen. Via twitter volg ik nu ook 
Gert jan Scheeps bijvoorbeeld Joel voor de wind. 

212 Researcher Dus sinds een paar jaar ben je actief. Je bent protestants? 

213 Respondent Ja 

214 Researcher Je ouders stemden die ook? 

215 Respondent Ja. 

216 Researcher Hebben die je dat meegegeven of heb je zelf ontwikkeld? 

217 Respondent a stemmen  dat doe je gewoon. 

218 Researcher Waarom doe je dat? 

219 Respondent 
Je hebt het recht om te stemmen en als je niet stemt heb je ook niets in te brengen en moet je ook niet klagen. Als je 
wat wilt veranderen moet je beginnen met stemmen. De partij die jou idealen het beste kunt verdedigen. 
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220 Researcher Welke partij is dat geweest in jou positie? Christenunie of CDA? 

221 Respondent 

Nee CDA zeker niet. Die C staat amper nog voor christelijke politiek in mijn beleving. In het verleden maar daar kan ik 
me nu niks meer bij voorstellen heb ik D66 gestemd. Tegenwoordig staan een aantal van hun punten haaks op de 
punten waar ik nu achtersta. VVD ook een tijdje maar eigenlijk sinds mijn detentie is het toch meer voor christelijke 
partijen. 

222 Researcher Je vroegere vrouw stemde die ook? 

223 Respondent Weet ik niet meer. 

224 Researcher En je kinderen heb je die dat meegegeven? 

225 Respondent 
Ik heb mijn kinderen heel weinig mee kunnen geven. Ik heb ze een paar jaar meegemaakt en nu niet meer.De jongste 
was 8 maanden toen ik werd weggehaald. En momenteel zijn ze niet oud genoeg om te mogen stemmen dus… 

226 Researcher 
Ok je geeft aan dat als je iets wilt veranderen dan moet je stemmen. Denk je dat politici ook de mensen zijn die wat 
kunnen veranderen? 

227 Respondent 
Ja daarom zitten ze er ook.Zij moeten het doen en ik ben er zelf niet actief in sowieso , ik kan niet alles. Ik ben 
vrijwilliger bij gevangenenzorg en ik ben momenteel ouderling bij ons in de kerk dus ja je moet je talenten daar 
inzetten waar ze ook het meest effect kunnen hebben. 

228 Researcher Als je een politiek rolmodel zou hebben zou dat bijvoorbeeld Van der Staai zijn? 

229 Respondent Ik heb niet een politiek rolmodel maar Van der Staai van ik erg waarderen. Ze staan ergens achter. 

230 Researcher En ze zijn daar wel consequent in? Zijn ze betrouwbaar? 

231 Respondent Ze zijn absoluut betrouwbaar. Ze zijn echt christelijk. Ze denken vanuit de christelijke identiteit over hun politiek. 

232 Researcher En die is bij het CDA een beetje verlopen? 

233 Respondent 
 Absoluut. Natuurlijk in de politiek moet je concessies doen dus ze moeten meegaan in keuzes waar ze zelf niet 100% 
achterstaan maar wil je iets kunnen veranderen dan ja moet je kunnen polderen. 

234 Researcher Je bent dus wel kritisch naar je partij? Je controleert ze ook? 

235 Respondent 
Ja controleren? Als je controleert constateer je wat en doe je er wat aan, dan ,meld je dat. Dat niet. Ik ben niet actief 
bezig met jullie doen dit…maar je zou dat doen. 

236 Researcher Vertrouw je op andere bronnen, je leest bijvoorbeeld het reformatorisch dagblad. 

237 Respondent Ja en ik zie natuurlijk de nodige tweets langs komen dus social media. 

238 Researcher Ben je zelf actief op social media op politieke platfora? 

239 Respondent Nee 

240 Researcher Je bent niet te vinden in de comment section van bepaalde posts? 

241 Respondent Nou ik heb wel gereageerd bij Wilders in een shot gezeten. 

242 Researcher Wat was dat?  

243 Respondent Een programma in de zomer… 

244 Researcher Zomergasten? 

245 Respondent 
Nee, nee van..Knevel en Van den Brink. Die hadden maandag een uitzending en toen bleek extra beveliging want 
Geert Wilders kwam ook. Ik zat precies achter hem. Dat heb ik wel op social media gemerkt. 

246 Researcher 
Ok en meer toen je nog iets minder een christelijke politieke identiteit had, voor je straf. Je volgde toen wel nieuws 
en zo? Zat je toen op social media? Je had nog geen internet zei je? 

247 Respondent Nee social media speelde toen nog niet. 

248 Researcher Ok en had je een krant voor het reformatorisch dagblad? 

249 Respondent Ja 

250 Researcher Weet je nog welke? 

251 Respondent 
De Telegraaf volgens mij. De zaterdageditie. En nu heb ik niet echt een dagelijkse krant alleen in het weekend. 
Doordeweeks kom ik daar toch niet aan toe. Behalve social media, daar komt genoeg voorbij. 

252 Researcher 
Ok dan nog over je website:'onterechtgedetineerd.nl' daar spreek je ex-gedetineerden mee waar je af-en-toe mee 
aan tafel komt te zitten. Heb je het dan weleens over politieke onderwerpen? 

253 Respondent Nee het gaat erom wat hen beweegt. In principe ben ik gewoon een luisterend oor. 
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254 Researcher En dienstverlener 

255 Respondent Ja. 

256 Researcher 
Ok prima, aan het begin gaf je aan dat je bij een groep gedetineerde hoort die een bepaalde hulpvraag hebben. Is er 
nog iets wat je wilt meegeven over het Nederlandse criminal justice system en de manier waarop zij omgaan met 
opsporing en handhaving? 

257 Respondent 

Nou dat daar dus nog heel veel fout gaat. Die tunnelvisie is er nog steeds.En natuurlijk op dat moment dat je met een 
gedetineerde praat die zegt dat hij onterecht vastzit, dat zeggen er heel veel natuurlijk. Er zijn er ook heel veel die 
zeggen: 'ik zit hier terecht, ik moet mijn straf uitzitten en daarna vertrek ik'. Je merkt echter ook frustratie, ik heb 
buitenlanders ook bezocht in Ter Apel. Want die zijn ook gedetineerd, die moeten hun straf uitzitten en moeten het 
land uit. Die voelen zich gediscrimineerd. Die voelen zich slecht behandeld in Ter Apel. Die voelen zich slecht 
behandeld en dat is één kant van het verhaal. We zoeken er nu een die ook in Ter Apel heeft gezeten. Die heeft 
gedeiend in een buitenlands leger en die heeft zoveel meegemaakt, hij heeft daar nachtmerries van. Hij is 
overgeplaatst naar een psychiatrisch centrum. Hij krijgt één keer in de paar weken een gesprek en dat is alles. hij 
wordt niet geholpen. Dan merk je de frustratie. Iemand hoeft maar in zijn ogen iets verkeerd te zeggen, in zijn oren 
en dan voelt hij zich gediscrimineerd. Iemand kan in zijn ogen niets goed doen en dat maakt de behandeling nog 
lastiger. Daar wordt te weinig aan gedaan. 

258 Researcher Wat moet daar aan gedaan worden? 

259 Respondent 

Nou hij heeft een volledige therapie nodig en hij krijgt dat niet omdat hij een buitenlander is die niet verzekert is in 
Nederland terwijl hij wel in Duitsland verzekert is. Ik ben ook maar een persoon, ik ben geen instantie maar om er 
echt achter te komen:'wat hij verteld, is dat echt zo?' Elke drie weken bezoek ik hem en hij wordt opgehaald door de 
medewerkers en tijdens dat loopje probeer ik erachter te komen wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Is het zijn 
perceptie of gebeurt het echt? Zijn de gesprekken die hij krijgt eigenlijk therapie maar ervaart hij dat niet? Op die 
manier houd je de recidive cijfers erg hoog als de mensen niet geholpen worden want als hij buitenkomt is hij voor 
mensen een gevaar. Daar zou meer aandacht voor mogen en zo zou het proces moeten gaan. Elke keer weer een pro 
forma zitting en wer een. Een gedetineerde weet niet waar hij naartoe moet. Is niet met zijn hoger beroep bezig 
terwijl er misscdhien een strafmaat is die onterecht is. Maar als je zoveel pro formas hebt, daar word je moedeloos 
van. Ik ken een gedetineerde in KRimpen waarvoor het steeds moeilijker is om overeind te blijven. 

260 Researcher Als je dat betrekt op jezelf, heeft detentie jou ook moedeloos gemaakt? 

261 Respondent 

Toen ik eenmaal mijn verhaal kon lezen en die 10 pagina's voror mijn advocaat kon maken ging alles in een stijgende 
lijn. Na het hoger beroep werd meteen gezegd:'maak er maar 9 maanden van'. Qua zaak zelf ja ik had er alle 
vertrouwen in. Tot het moment dat...mijn advocaat kon me eigenlijk niet verdedigen. Hij had niks en ik kon niks 
vertellen ik snaprte het niet. 

262 Researcher Maar toch heb je er nog vertrouwen in dus. 

263 Respondent Nou.. 

264 Researcher 
Heb je niet zoiets dat de staat daarin meer voor je kon betekenen? Voor de mens die niet zo in staat is om te 
handelen. Je moest jezelf uit de zooi halen blijkbaar? 

265 Respondent 
Ja hier is er maar eentje die er wat aan gedaan heeft in mijn ogen en dat is god die me kracht heeft gegeven zodat ik 
mijn stukje kon lezen. Daar kon niemand iets aan veranderen. Ik had therapie. 

266 Researcher Daar had niemand blaam aan? 

267 Respondent 
Nmee ik heb voldoende gesprekken met de psycholoog gehad daar, met de psychiater. Dat gevoel heb ik nooit 
gehad. 

268 Researcher Je had zelf niet meer hulp nodig? 

269 Respondent Ik denk dat, ik was zelf echt nergens toe in staat. 

270 Researcher Ok 

271 Respondent Nee ik kijk er niet zo op terug. 

272 Researcher Ok dan beeindigen we het interview nu. Hoe laat is het? 

273 Respondent 15:35. 

274 Researcher 15:35 interview 9 
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Interview #10 

Date 14-6-2016 

Time 13:00 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 00:33:59 

Pages 167 - 172  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher Welke datum is het de 13e? 

2 Respondent De 14e. 

3 Researcher Ik zit hier met een meneer aan tafel ergens in Zuid-Holland. 

4 Respondent Hoe oud ben je 55 

5 Researcher Waar ben je geboren? 

6 Respondent Hier in (plaatsnaam) 

7 Researcher Altijd al gewoond? 

8 Respondent Ja geboren en getogen. 

9 Researcher In wat voor situatie ben je opgegroeit. 

10 Respondent Normaal gezin, 4 kinderen. 

11 Researcher Ben je de oudste? 

12 Respondent Nee ik heb een zus boven me. 

13 Researcher Direct to the point, in het centrum van (plaatsnaam). Kan je nog iets meer vertellen over het huis? 

14 Respondent Waar ik woonde? 

15 Researcher Ja 

16 Respondent Aan de straat een rijtjeshuis… 

17 Researcher Wat waren je hobbies? 

18 Respondent Weet je hoe lang dat geleden is? Ik had geen hobbies. 

19 Researcher Ook geen lid van bepaalde clubs? 

20 Respondent Nee. 

21 Researcher Ben je gelovig? 

22 Respondent Ook niet. 

23 Researcher Ok je schooltijd, wat heb je gedaam? 

24 Respondent De LTS.  

25 Researcher De LTS.  

26 Respondent Ja op de LTS en ik heb daarna drie jaar gewerkt. 

27 Researcher Na de LTS dus je bent technisch aangelegd. 

28 Respondent … 

29 Researcher Hoe lang? 

30 Respondent 
Dat was een jaar of drie vier toen ben ik in dienst gegaan, uit dienst gegaan en toen ben ik chauffeur geworden tot 
2010. 

31 Researcher Toen je uit dienst kwam hoe oud was je toen? 

32 Respondent 20 ja 20 

33 Researcher Wanneer ben je de eerste keer in aanraking geweest met justitie. 

34 Respondent 2010. 

35 Researcher Ok toen ben je gestopt als chauffeur. Hoe was je situatie voordat je vast kwam te zitten? Waar woonde je? 

36 Respondent Nee ik had een koophuis en een kind noem maar op en dan ga je zitten. 

37 Researcher Voor hoe lang moest je zitten? 
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38 Respondent Twee jaar. 

39 Researcher Waar ergens? 

40 Respondent De Krimpen 

41 Researcher Is dat de enige keer dat je hebt gezeten? 

42 Respondent Ja de laatste keer. 

43 Researcher Toen je vrijkwam in wat voor situatie kwam je toen terecht? Bij Humanitas? 

44 Respondent Ja precies bij humanitas. 

45 Researcher Dat was ergens in 2012, 2013? 

46 Respondent 2012,5 

47 Researcher Ok, MBO-opleiding dus gedaan 

48 Respondent Ja 

49 Researcher Wat was dat voor opleiding? 

50 Respondent Administratie. 

51 Researcher Had dat te maken met het werk dat je hier bent gaan doen? 

52 Respondent Ja. 

53 Researcher Dat was omdat je bij Humanitas coordinator wilde worden? 

54 Respondent Ja coordinator en meer. 

55 Researcher Toen je vrijkwam was dat de baan die je in het vooruitzicht zag? 

56 Respondent Nou ik wilde iets met gedetineerden doen ja. 

57 Researcher Mis je de vrachtwagen niet? 

58 Respondent 
Nou af en toe wel..Dan mis ik het om der op te zittne maar ja ik heb een andere kant gekozen en dat gaat me nu 
beter af. Ik help nu mensen , Dat is gewoon mijn ding. 

59 Researcher Maar daarvoor had je dat waarschijnlijk niet? 

60 Respondent Nee 

61 Researcher Was er iets vanuit je straf wat je geinspireerd heeft? 

62 Respondent Ja hoe justitie met mensen omgaat dat vind ik heel slordi nu nog. 

63 Researcher En hoe is justitie met jou omgegaan? 

64 Respondent 
Met mij? Ik heb niet alleen passief gezeten ik heb ook geleerd. Maar die jongens die ik nu onder me heb die help ik de 
goeie kant op. 

65 Researcher Hoeveel clienten heb je nu? 

66 Respondent 
Kijk alles of niets ik ben een beetje een aanspreekpunt. Ik heb nu drie of vier vaste clienten waar ik af en toe wat mee 
doe. Daarnaast administratie en iedereen komt bij me als ze in de problemen zitten. 

67 Researcher Dus dat is van 9 tot 17:00? 

68 Respondent Ja. 

69 Researcher Wat doe je veder nog? 

70 Respondent Niks. 

71 Researcher Nee 

72 Respondent Nee dit vind ik meer dan genoeg. 

73 Researcher Heb je nog contact met je vrouw? 

74 Respondent Nee we zijn gescheiden. 

75 Researcher Heb je een nieuwe relatie. 

76 Respondent Nee 

77 Researcher Hoe is het contact met je kind? 

78 Respondent Goed gaat fantastisch. 

79 Researcher Is dat altijd zo gebleven ook tijdens je detentie? 

80 Respondent Ja, ja dat is wel goed. 
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81 Researcher Hoe is je woonsituatie nu? 

82 Respondent Ik woon hier in (plaatsnaam) ik heb mijn eigen flatje. 

83 Researcher Dit is geen betaalde baan dus je hebt nu een 

84 Respondent Een uitkering. 

85 Researcher 
Ok dan ga ik snel door mijn lijstje heen. Ok kan je in grote lijnen je detentie ervaren? Je gaf al aan dat je niet stil 
gezeten hebt. Kan je het je nog voorstellen de eerste dag dat je binnenkwam. Wat dacht je allemaal? 

86 Respondent 
Ja stress, je had een kamertje en je komt er niet meer uit. De regie is uit je handen gehaald en voor de meeste 
mensen is dat verschrikkelijk.  

87 Researcher En toen was je 50? 

88 Respondent 
Ja 50 ja. Net 50 geworden ja. Dus ja het is geen pretje. Hoe langer de tijd duurt hoe makkelijker het gaat. Je gaat 
studeren, je gaat s'avonds op je kamer zitten maar nee het is niet leuk. Dat is mijn ervaring. 

89 Researcher Heb je daar wat contacten opgebouwd? 

90 Respondent 
Dat heb je altijd wel. Je bent in een gemeenschap. Mensen die je helpen daar raak je mee bevriend of heb je 
gesprekken mee. 

91 Researcher Je noemt het een gemeenschap? 

92 Respondent Ja je zit alleen maar de rest van de dag zit je samen. 

93 Researcher Ok dus het is niet zo dat je maar een paar keer per dag eruit kon? 

94 Respondent Nee ik studeerde en ik had een stageplaats en ik zat de hele dag in de bibliotheek. 

95 Researcher Wat voor stageplaats had je? 

96 Respondent Administratie. 

97 Researcher Ok.  

98 Respondent Ja ik had de LTS gedaan maar geen MBO. 

99 Researcher Ok en om zoveel eruit te mogen moet je wel goed gedrag vertonen neem ik aan? 

100 Respondent Ja anders zit je achter je deur. 

101 Researcher En de rest van de gedetineerden die die opleiding niet volgden die mochten niet zoveel naar buiten? 

102 Respondent Jawel die mochten luchten, recreatie,sporten winkelen. 

103 Researcher En als de celdeur dicht ging wat deed je dan? 

104 Respondent Lerenm boeken erbij en ik ging leren. 

105 Researcher Je hebt gewoon heel veel geleerd daar dus? 

106 Respondent Ja in principe wel. 

107 Researcher Een studiebol. 

108 Respondent Nou dat wil ik niet zeggen ik heb het geprobeert maar ja ik ging wel door. Ik heb er wat mee gedaan. 

109 Researcher Had iedereen die instelling daarbinnen? 

110 Respondent Nee der waren er ook bij die hadden overal schijt aan. Ga maar zitten en de tijd doen we wel klaar.  

111 Researcher Ja, hoe werd je behandeld daar door het personeel? 

112 Respondent Goed hoor, nee niet slecht. Goede mensen. Moeten ook hun werk doen.  

113 Researcher Hoe was het eten? 

114 Respondent 
Het was niet te vreten nee. Nou zo mot je daar zitten en dan krijg je zo'n bak voorgeschoteld en dat was gewoon 
smerig. Dan kon je in de winkel wel wat kopen. 

115 Researcher Je kon het zelf oplossen? 

116 Respondent Ja 

117 Researcher Zou het beter zijn als het betere kwaliteit was. 

118 Respondent 
Ja die maaltijden worden verscheept naar een depot, daar word het ingevroren, ontdooit, ingevroren ontdooit en 
dan zit er niks meer in. Nee. 

119 Researcher Maar je neemt het zo, het is zo. 

120 Respondent Ja je kan er toch weinig aan veranderen. 
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121 Researcher Ik weet het niet. 

122 Respondent Nee, nee, dan zeggen ze joh als je het niet lekker vind moet je zorgen dat je ier niet zit. 

123 Researcher Ok, je bent nu een paar jaar vrij en veel mensen zeggen dat de straf dan nog voortduurt. 

124 Respondent 
Nee de straf begint pas, de straf begint pas. Binnen heb je geen stra, ja je hebt wel straf want je zit achter die deur. 
Dat is ook een flinke straf dan ben je je vrijheid al kwijt. Maar als je buitenkomt dan begint het. 

125 Researcher Ja hoe begint het dan? 

126 Respondent 
Ja je moet alles zelf oplossen. Je moet een huisie zien te vinden. Alles opstarten en dan het feit dat de maatschappij 
je aanstaart als :' hey daar heb je er weer eentje'.Je kijkt over je schouder of justitie je niet nog in je nek hijgt. Maar 
aan de andere kant na een jaar gaat het slijten maar het zit er wel.  

127 Researcher Ben je er nu van af? 

128 Respondent Ja zo goed als. 

129 Researcher Maar was het een soort paranoide gedrag? 

130 Respondent Ja nou ja ja die als gedetineerde gezeten heb, maar er zijn mensen bij en die kijken steeds om. 

131 Researcher Ok en hoe ervaar je het dat de maatschappij met een vingertje naar je wijst? 

132 Respondent Sorry 

133 Researcher Je gaf net aan dat de maatschappij naar ex-gedetineerden wijst.. 

134 Respondent Ja. 

135 Researcher Hoe ervaar je dat zelf? Barrieres bij het opstarten Denk je dat mensen je anders bekijekn? 

136 Respondent 

Dat is wel zo denk ik. Als je een supermarkt binnenloopt en zegt hey ik ben ex-gedetineerde dan kijken ze zeker 
anders naar je. Kijk jammer want dat hoeft niet. Achter iederen mens zit een deliquent, alleen de ene is een 
uitvoerende factor en de andere is een niet-uitvoerende factor. Kijk als gedachten strafbaar worden gesteld dan 
zaten we allemaal achter de deur want iedereen denkt weleens ik ga hem de t%^$^$ slaan, of ik plak die gozer 
achrter het behang. IEdereen heb die gedachte wel.Alleen de ene die denkt erover en die voegt het woord bij de 
daad terwijl de ander het niet doet. Kijk als je dan maar een gedetineerde hebt vastgezet ga eerst bij je eigen kijken. 
Hou eens eens een spiegel voor jezelf en tegenover je medemensen en je gezin. Ga een sspiegelen dan komt er een 
heel ander persoon uit als dat je verwacht dus. 

137 Researcher Is dat het advies wat je geeft aan je clienten? 

138 Respondent 

Nee dat niet ik heb wel zoiets van je moet maar doen wat je niet laten kan want kijk ja, je ken wel iemand 
behandelen maar als ze het niet oppakken houd het gewoon op. Een veelpleger die komt hier steeds terug. JE kan 10 
keer zeggen:'je mag het niet doen, je mag het niet doen'. En misschien kom je de 11e keer pas door. Als er 5 uit 
detentie worden gehaald en 5 gaan weer terug dan is dat mooi. 

139 Researcher Je hebt de hoop dat je er een paar kan terughalen. 

140 Respondent 
Ja je kan er wel een paar redden die hoop houd je altijd anders moet je er niet in stappen. Er zijn er zat met goeie 
bedoelingen daar heb ik er ook eentje van lopen. 

141 Researcher 
Je zei net he dat als je verteld dat je ex-gedetineerde bent dat mensen met andere ogen naar je kijken. Vertel je het 
tegen mensen? 

142 Respondent Kijk mensen die er geen reet omgeven mogen weten dat ik in detentie heb gezeten. 

143 Researcher 
En de mensen in je directe omgeving, heb je nog dezelfde vrienden en het contact met je familie als voor je detentie 
of is dat evranderd? 

144 Respondent 
Ja vrienden zijn vrienden en sommigen kiezen een ander pad prima dan gaan we verder op een andere kan, moet 
wel. Als je dat niet doet kan je er beter mee stoppen. Ik heb gewoon ja. 

145 Researcher En je broers en zussen heb je daar nog contact mee? 

146 Respondent Nee. Daar heb ik ook niet zoveel mee gehad. 

147 Researcher Waarom niet? 

148 Respondent Nou die hebben zich omgedraaid en hebben de kant van de tegenpartij gekozen, nou ja prima. 

149 Researcher Ok heb je verder nog behandeling gehad toen je binnenzat of een bepaald traject waar je in zat. 

150 Respondent 
Nou toen ik binnenzat was het echt stress, diep de stress in en daar moet je weer uitgehaald worden. Dan heb je een 
gesprekspartner nodig en dan kom je langzaam eruit. 

151 Researcher En hoe lang duurde dat? 
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152 Respondent Twee jaar. 

153 Researcher 
Je hele detentie dus dat had je echt nodig. Als je erop terug krijgt heeft de detentie een positieve of negatieve invloed 
gehad? 

154 Respondent 
Positief ja je moet gewoon zorgen dat je niet in detentie komt, maar als je daar nu eenmaal zit dan moet je het beste 
er van maken. 

155 Researcher Je hoeft nu dus niet in te gaan op het delict of waar je voor veroordeeld bent in ieder geval. Het is niet iets bwaarvan 
je zoiets had, dit ga ik nog een keer doen. 

156 Respondent Nee 

157 Researcher Ja er zijn ook best wat mensen die verslaafd zijn en vervallen in veelplegerij. 

158 Respondent Ja het is iets wat ik nooit meer zou doen. Dat zeg uik nu nog steeds, dat gaat me nooit meer gebeuren. 

159 Researcher Was dat ook een motivatie om meteen aan jezelf te gaan werken? 

160 Respondent 
Ja dat is ook het enigste wat je kan doen daar he, aan jezelf gaan werken. Sommigen zeggen van:'ik heb het niet 
gedaan, ik weet nergens van'. Ja kom waarom zit je hier dan? Kijk in de spiegel je zit hier en het is terecht. Als je da 
accepteert kom je er niet persé beter uit maar je komt er niet slechter uit. 

161 Researcher Je veroordeling vond je ook terecht? 

162 Respondent Ja het is iets waar ik achterstond. 

163 Researcher Hoe verliep het proces voor je? 

164 Respondent Ja stress het is niet iets zoals voor de leraren voor de klas staan. Het gaat over twee jaar van je leven. 

165 Researcher Ja ok, wat denk je over politie en rechtspraak? 

166 Respondent 

Het moet er nog steeds zijn uiteraard. Het enigste van de rechtspraak vind ik wel, ze moeten onafhankelijk blijven 
maar ik proef steeds meer dat die onafhankelijkheid weg gaat. Kijk als jij hard loopt te schreeuwen dat de fiets vn je 
opa is gestolen en daar 10 jaar op moet staan, als de maatschappij dat hard genoeg schreeuwt gaat de rechter daarin 
mee. Ik heb pas een documentaire gezien over de rechters in Nederlan die toegaven dat de maatschappij steeds 
belangrijker is. Bijvoorbeeld die jognen die Pim Fortuyn vermoord heb. De samenleving zegt dat ie dood moet en dan 
krijgt ie 18 jaar plus aftrek voorarrest. Als ie dat nu flikt , jaren later dan komen er stukjes van de bevolking die 
hebben gezegd, goh daar moet levenslang opstaan wat gebeurt er? Nu is het levenslang. Levenslang is nu levenslang. 
De rechtsgang is niet onafhenkelijk meer. De onafhankelijkheid brokkelt af in mijn visie. Kijk als je nu spookrijder bent 
en je hebt iemand doodgereden of weet ik veel at en je krijgt 10 jaar en ook nog eens TBS dan vind ik dat ze de plank 
mislaan. Je moet iemand straffen die bij zijn volle verstand is. Als je iemand gaat behandelen na detentie dan is ie nog 
gekker dan toen ie er in ging. 10 jaar daar wordt je helemaal koekoek van. Dan gaan ze g=zeggen dat ie TBS krijgt , 
gaat ie van dat pandje naar dat pandje, doe die behandeling voordat ie in de bajes komt. Niet achteraf. Je gaat niet 
he. Kijk liever tijdens of dervoor nog. 

167 Researcher 
Goed ok, ok je begeleid mensen met hun praktische zaken en dingen waar ze tegen aanlopen, bv een stigma wat er 
dan zou zijn, toen je uit de gevangenis kwam en je stond er alleen voor met al de uitdagingen die je moest aangaan, 
kan je daar wat meer over vertellen? 

168 Respondent 
Nou ik ben 17 of 18 jaar samen geweest en dan moet je het alleen doen. Dan ben je opzoek naar de instanties en dan 
hoop je dat je geholpen wordt. Daar baalde ik toch wel een beetje van. Al die instanties die zitten op eilanden. De ene 
heb die regels de ander heb die, het botst allemaal met elkaar. Er zijn intanties voor alles maar ja. 

169 Researcher Zou je dat toeschrijven aan bureaucratie of meer aan dat de samenleving niet wil meewerken. 

170 Respondent 

Bureaucratie kijk de samenleving wil dat gedetineerden een normaal leven leiden zodat ze niet terugvallen. Alleen 
dan kom je bij een organisatie zoals het SOC dan krijg je discussies en dat duurt 8 weken. Dan zet je iemand op straat 
en zegh je:'kom over 8 weken maar terug dan krijg je misschien je geld'. Dat moet je in detentie allemaal 
voorbereiden. 

171 Researcher 
Die uitkeringensystemen bestaan al heellang, detentie bestaat heel lang. Waarom is dat in 2016 nog steeds niet op 
elkaar afgesteld? 

172 Respondent 

Omdat iedereen denkt het wiel te hebben uitgevonden vooral het SOC. De gemeente Rotterdam die heb helemaal 
een antipathie tegen mensen die in de uitkering zitten want ze vinden altijd dat je een tegenprestatie moet 
verrichten, niks mis mee, maar je moet niet iemand die ergens gewerkt heeft en word ontslagen dan terugsturen 
naar dezelfde organisatie om gratis werk te verrichten voor wat eerst een bataalde baan was? Hoe krom kan het zijn. 
Kijk het is allemaal op vrijwillige basis maar als je bij het SOC komt met dat verhaal nou dan krijg je geen uitkering, het 
is alles of niets. Tegenprestaties is niks mis nee maar kijk wel even. 
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173 Researcher 
Ok dan het laatste gedeelte van het interview dan kunnen we daarna afronden. Ik ben benieuwd, heb je ooit gestemd 
in je leven? 

174 Respondent Nee nooit gedaan. 

175 Researcher Waarom niet? 

176 Respondent 
Nou geen zin in, nee. Ik zie wel wat het word. Ik heb er niet zo , ik heb er niet zo, geen belangstelling in politiek, ik zie 
het wel. 

177 Researcher Volg je wel een beetje het nieuws enzo? 

178 Respondent Ja ik volg iedereen. 

179 Researcher Heb je een krant? 

180 Respondent Nee.  

181 Researcher Kijk je het journaal? 

182 Respondent Ja via het journaal, s'morgens of s'avonds. 

183 Researcher Zit dat in je ritme dat je het bekijkt? 

184 Respondent s'morgens als ik wakker word, een bakje koffie en het journaal. Of social media. 

185 Researcher Kom je daar weleens in aanraking met nieuws? 

186 Respondent Nee helemaal niet, meer voor ontspanning. 

187 Researcher Ok, je partner stemden ook niet? 

188 Respondent Nee. Beide geen interesse. 

189 Researcher Ok je geeft aan:'ik kijk wel wat het wordt' wat bedoel je daar precies mee? 

190 Respondent Wat ik zeg het boeit me allemaal niet. 

191 Researcher 
En als je kijkt naar het beleid op al die eilanden die met elkaar in conflict zijn. Denk je dat je daar iets in kan 
betekenen? 

192 Respondent 

Nee daar ken je niks in veranderen dat is zo vastgebakken. Het SOCW moet je de schuld geven maar het SOCW is niet 
één persoon maar honderden personen zo niet duizenden. Daar kan je niks in betekenen. Als je tegen de ene zegt 
van goh je moet het zo oplossen dan ga je naar een andere en die hebben een heel andere interpretatie of werkwijze. 
Dan heb ik zoiets van wat loop je nou tegenaan? Dan heb ik iets van ja is dit wel op te lossen? Of het moet helemaal 
de bezem er doorheen of het moet terug naar het rijk toe verwezen worden. Dat vanuit de overheid daar meer 
richtlijnen worden neergelegd.  

193 Researcher Maar je hebt nooit zoiest van je kan het misschien wel via de stichting oplossen? 

194 Respondent Bij het SOCW ja al mijn collega's die zeggen:' er verandert toch niks'. 

195 Researcher En via een andere organisatie zoals de BONJO? 

196 Respondent 
Ja, nee de BONJO is meer intern in de PI in de gevangenis. Nee als die tegen het SOCW gaan lopen vechten of tegen 
nazorg nee dat gaan ze niet redden joh. Ze kennen wel een steek onder ater geven maar daar blijft het bij. 

197 Researcher Zou je zelf ooit iets op willen richten? 

198 Respondent 

Nou ja laatst heb ik het er met iemand over gehad om iets in de bewindvoering te doen. Mensen die ook die niet in 
detentie zitten maar in de minima zitten om daar iets mee te gaan goochelen dat lijkt me toch wel interessant om 
mensen die lager in de maatschappij staan, laagdrempelig maken dat iedereen, gedetineerden maar ook anderen 
mee kunnen. 

199 Researcher 
De klussendienst bij Humanitas heeft ook zo'n insteek. Ik kijk even snel weer, ja je hebt niet zoveel belangstelling 
maar als je denkt aan politici wat denk je dat dat voor mensen zijn? 

200 Respondent Wat voor mensen? 

201 Researcher JA wat beweegt iemand om in de politiek te gaan? 

202 Respondent Ik zou het niet weten, ja stomheid? 

203 Researcher Iets negatiefs dus? 

204 Respondent 
JA ik heb een mening maar ik heb geen mening over de hele politiek. Nee ik heb niet zoiets van daar ga ik eens voor 
zitten.  

205 Researcher Geert Wilders of Mark Rutte die ken je wel? 

206 Respondent Ja hij l$%^maar ik heb er geen mening over, ik zie wel wat het word. 

207 Researcher 
Nou dat heb ik nog niet eerder meegemaakt iemand die echt nergens een mening over heeft. Je hebt er actief geen 
mening over zeg maar? 

208 Respondent Het boeit me gewoon niet de hele politiek niet. 
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209 Researcher Nu we dit gesprek hebben wat is dan het eerste wat in je opkomt? 

210 Respondent Boeiend. 

211 Researcher Ok prima dan kunnen we het interview afsluiten, boeiend. Interview #9 het was de 14e vandaag. 
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Interview #11 

Date 14-6-2016 

Time 15:00 

Location Province of Zuid-Holland 

Duration 00:55:51 

Pages 174 - 183  

Paragraph number 
Speaker                  Q & A 

1 Researcher Hij is aan het testen een moment… 

2 Respondent Het zou echt bizar zijn als je een uur een interview houd en hij blijkt het niet te doen. 

3 Researcher 
Hij doet het! Dat test ik meteen! Daarom heb ik mijn laptop ook bij me. Goed interview 10, ik zit hier ergens in Zuid-
Holland. Hoe oud ben je? 

4 Respondent Ik ben 30. 

5 Researcher Kijk dan ben je niet de jongste. 

6 Respondent Kijk zie ik er zo jong uit? Dat is weer een compliment. 

7 Researcher Nou ik had ook een jongen van geloof ik 28. Je hebt het al gezegd maar waar kom je vandaan?  

8 Respondent 
Ik kom van geboorte uit (plaatsnaam) uit de (plaatsnaam) en daarna ben ik verhuist naar (plaatsnaam). Begonnen 
met studeren en daarna ben ik verhuist naar (plaatsnaam) maar helaas was ik te laat met aanmelden, heel slecht. 
Tien ben ik in (plaatsnaam) begonnen en hier de hogere school gedaan. 

9 Researcher Je bent toen wel blijven wonen in (plaatsnaam) of (plaatsnaam)? 

10 Respondent (plaatsnaam). 

11 Researcher  je bent daar wel blijven wonen? 

12 Respondent 
Nee ik ben verhuist ik heb in (plaatsnaam) een poosje gewoond. Tijdens mijn studie heb ik hier 7 jaar gewoond en 
daarna ben ik verhuist naar (plaatsnaam) omdat ik daar een huis kon huren met vrienden. Uit het studentenhuis weg 
maar toen werd het een nieuw (plaatsnaam) niet veel beter. 

13 Researcher Ok even terug naar (plaatsnaam), je hebt daar je hele middelbareschooltijd gewoond? 

14 Respondent 
Ja tijdens mijn basisschool, middelbare school, ik heb zelfs mijn MBO, eerst nog MBO gedaan heb ik daar ook nog 
gewoond en toen ben ik verhuist voor mijn studies. 

15 Researcher Best lang gestudeerd dan? 

16 Respondent Ja ik heb tot mijn 28e bijna op school gezeten. 

17 Researcher In (plaatsnaam) je hebt daar al je familie wonen? 

18 Respondent Ja eigenlijk ja in de omgeving in de achterhoe verspreid op een tante na die woont hier in Vlaardingen. 

19 Researcher Hoe ben je daar opgegroeid? 

20 Respondent 

Als je het over de sociale klasse hebt was het een iets mindere wijk van (plaatsnaam). In de eerste instantie in de 
bijstand opgegroeid tot mijn 12e. Mijn moeder was toen samen met een man die van origine uit Marokko komt. Die 
hadden geen achtergrond van school, ja dan kom je niet in een hoge economische klasse terecht dus we hebben 
altijd het wat minder gehad. Maar goed aan de andere kant heb ik gewoon altijd kunnnen sporten, altijd kleren aan 
mijn reet gehad, mijn scholen kunnen afmaken dus op dat gebied ben ik wel redelijk normaal opgegroeid. Wel in een 
apartere situatie, dus gescheiden ouders en nou ja.  

21 Researcher En sociaal hoe was die situatie? 

22 Respondent 
Mijn sociale omgeving was toch vooral wel op de sportvereniging, toen trainde ik op mijn hoogte punt wel 12 uur per 
week. 

23 Researcher Wat voor sport? 

24 Respondent 
Ik deed turnen, ik heb turnen gedaan dus daar had ik mijn sociale contacten heel erg dus wel 4,5 dagen in de week. 
Met buurjongens ging ik ook wel om maar hoe ouder ik werd hoe meer ik sportte. 

25 Researcher Je hebt op veel verschillende scholen gezeten? 
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26 Respondent 

Ja ik moet zeggen door de sociale klasse heeft mijn moeder gezegd:'doe maar voorzichting'. Toen ben ik begonnen 
met MAVO maar later met een IQ-test bleek dat dat allemaal veelste laag was dus ik had ook nooit echt een goede 
aansluiting qua scholen. Pas op HBO en universiteit kwam ik pas in aanraking met mensen die op dezelfde manier 
dachten en op dezelfde manier communiceerden als ik. Ik was daarvoor degene met de grote mond maar niet 
diegene die fysiek kon ageren dus dat was altijd wel lastig, maar mijn aansluiting op de basisschool was antuurlijk 
gemeleerd maar op de middelbare school had ik er wel moeite mee. Daar had ik minder aansluiting met klasgenoten 
omdat ik makkelijk mijn toetsen haalden en zij niet. MAar als je 13 bent dan snap je natuurlijk niet dat iemand anders 
een ander intelect... 

27 Researcher Als je het characteriseert, waren de basisschool en middelbare tijd een prettige tijd? 

28 Respondent 
De middelbare school was echt een k$%^&%tijd. Ten eerste sporte ik veel dus daar had ik het prima maar op de 
middelbare school was het een hel. 

29 Researcher Naast de turnverenigign deed je verder nog iets? 

30 Respondent Ik heb tot mijn 12e gevoetbald. 

31 Researcher Daar kwamen je vrienden vandaan? 

32 Respondent 
Daar kwamen mijn meeste vrienden vandaan maar ik had ook buurjongens waar ik mee ging voetballen buiten. Vanaf 
de middelbare school ga je dat toch wat minder doen en word je leefwereld groter en ben je niet meer met je 
buurjongens aan het voetballen maar ga je eerder naar de stad met wat vrienden. 

33 Researcher Ik ken het. 

34 Respondent 
Dat is eigenlijk heel normaal, tot je 12 blijf je nog in je wijkje en je buurtje. Dan is je buurjongetje nog je beste 
vriendje maar dan gaat hij naar een ander school en…ik trainde zoveel dat heel veel buiten het turnen deed ik ook 
niet, toen werd ik assistent trainer en ja. Mijn sociale contacten waren toen vooral bij de sportclubs. 

35 Researcher Je ouders zijn gescheiden gaf je aan. Hoe was die relatie daar? 

36 Respondent 

Tussen mijn ouders was die relatie zeker moeizaam. Tussen mijn 12e en 16e had ik geen contact met mijn vader uit 
eigen keuze. We woonden ook dichtbij. Toen ik klein was moesten we ook verplicht. Maar in mijn pubertijd is dat 
weggevallen. Later is dat weer goed opgebouwd. In mijn pubertijd kwam mijn stiefvader in beeld waarmee ik altijd 
goed contact had. 

37 Researcher Nu nog steeds? 

38 Respondent Ja nu nog steeds 

39 Researcher Ok, en je bent afgestudeerd in… 

40 Respondent Ik ben afgestudeerd in commerciele economie en heb een pre-master sociologie gedaan maar ja dan heb je niks. 

41 Researcher Dat deed je in (plaatsnaam)? 

42 Respondent Ja precies in (plaatsnaam). 

43 Researcher En wanneer ben je precies bast komen te zitten? 

44 Respondent 
Ik ben twee keer vast komen te zitten. De eerste keer was op mijn 19e tijdens het MBO. Toen heb ik een integrale 
toets aangevraagd want ik wilde niet nog een jaar MBO doen. Toen ben ik gaan werken en aangenomen voor het 
HBO. 

45 Researcher Wat voor werk deed je in die tijd? 

46 Respondent Ik werkte als nightmanager bij een hotel en ik heb twee kleine bedrijfjes gehad en ik heb als topsporttrainer gewerkt.  

47 Researcher Ok, wat waren die bedrijfjes? 

48 Respondent 
Allebei in de sport. We hadden een commercieel bedrijf die extra trainingen gaf, normaal gaat alles via verenigingen 
maar dat kost niet zoveel en die geven dan trainingen, wij gaven in kleinere groepen training en dat liep als een 
tierelier. 

49 Researcher Hoe lang heb je dat bedrijfje gehad? 

50 Respondent Dat liep bijna twee jaar. 

51 Researcher Terug naar die eerste keer detentie toen je 19 was. Hoe lang was die straf? 

52 Respondent 

Ik heb alleen in voorarrest gezeten. Dat heeft wel een maand geduurd. Daar kwamen ze later achter dat dat niet zo 
handig was, dat ik echt te jong was voor die detentie en dat wat er gebeurd was dat het geen detentie waard was 
geweest en ik heb er toen alleen een taakstrafje bij gehad. Dat is een vrij lage straf geweest. De tweede was 
zwaarder. 

53 Researcher Je vond het ook een lage straf? 
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54 Respondent 
Nee, nee op je 19e kijk in je politiecel is al zwaar. Ik heb toen iets gedaan waarbij ik niet wist dat het strafbaar was 
dus ik had iets gedaan en had iets van:'huh wat gebeurt er nou?' Toen heb ik in een HVB gezeten en je loopt alleen 
rond met:'wat the f$%^& gebeurt mij!?' 

55 Researcher Waar zat je toen? 

56 Respondent 
In (plaatsnaam) heb ik in de HVB gezeten. Toen ik daar zat toentertijd is die er nog nu is het een asielzoekerscentrum 
geworden. 

57 Researcher Je zat wel in je eigen omgeving? 

58 Respondent 

Ja maar dat voelde niet zo, ik was er weleens langs gefietst maar nooit gedacht het van binnen te zien. Het was 
gewoon alsof je in een andere wereld stapte even. Ik was ook nooit emt misdaad, nou ja ik had buurjongens die 
weleens wat uitvraten, dan heb je het over stenen tegen een auto gooien maar als je dat vergelijkt met iemand die 
vastzit die iemand vermoord heeft dan is het een ander verhaal. 

59 Researcher 
Je kwam dus vrij jong binnen, toen je de eerste keer door de poort heen wandelde, wat ging er allemaal door je heen 
weet je dat nog? 

60 Respondent 

Alleen maar, ik heb de kunst om me af te sluiten dan. Dan word het een soort waas waarin je gewoon ondergaat, je 
word soort van gevoelloos omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Ik had op dat moment alleen nog maar in een 
politiecel gezeten dus, en HVB is eigenlijk veel beter dan een politiecel maar dat wist ik toen nog niet. Ik wist niet dat 
in naar een HVB ging, ik wist niet dat ik door het systeem ging. Het was gewoon een grote waas en er was gewoon 
een hele grote waas en onbegrip dat je denkt, wat gebeurt mij nou.  

61 Researcher Het was een korte tijd maar je hebt wel even mee kunnen draaien… 

62 Respondent 

Ja maar als 19-jarige is een maand geen korte tijd hoor, als je nu tegen me zou zeggen:'je moet een maand zitten, nou 
ja ok maar '. Heel veel mensen zouden zeggen wat? Maar toentertijd dacht je echt een maand ja…toentertijd dacht je 
echt elke dag was een dag te lang. Toen ik hoorde dat ik naar huis mocht was het juichen. Mijn buren daar hoorde, 
iedereen zei:'wat doe je hier' iedereen was verbaasd dat ik er zat en de hele afdeling was aan het juichen toen ik naar 
huis ging. 

63 Researcher De afdeling had je wat contacten daar? 

64 Respondent 

Dat was wel het bizarre dat je dat toentertijd dat dat gewoon heel goed ging omdat ik zo jong was had iedereen een 
soort van empathie voor mij. Van:'waar is justitie mee bezig weet je?' Ik heb me eigen redelijk op mijn gemak 
gevoeld. Mensen gingen zelfs patat voor me bakken en dat soort dingen. Op dat gebied was dat wel ok. Het was meer 
dat ik niet wist wat me overkwam dat meer. 

65 Researcher Ok dan wat meer over je proces want je wist eigenlijk niet dat het strafbaar was, of dat besef was er niet helemaal, 

66 Respondent 

Nee, tenminste toen ik het deed. Toen er eenmaal aangifte was gedaan en er een periode overheen ging dat het was 
opgepakt begon dat besef wel te komen. Toen ik het deed wist ik wel dat sommige mensen er moeilijk over deden 
maar ik verwachtte niet dat het een probleem zou worden. Daarna heeft er een periode overheen gezeten voordat ik 
werd opgepakt en toen dacht iedereen in mijn omgeving nog:'Dit wordt een vermaning'. 

67 Researcher Als je erop terug kijkt was het terecht? 

68 Respondent Nee. 

69 Researcher En toentertijd toen je opgepakt werd? 

70 Respondent JE bedoelt dat ik het terecht vond dat ik vastzat of? 

71 Researcher Ja 

72 Respondent 

Nee ik vond het echt onterecht. Met terugwerkende kracht…ze hadden mij beter kunnen zeggen ga daar met mensen 
praten en laat er wat aan doen dan me vastzetten, ik denk dat dat de grootste fout is geweest die ze hadden kunnen 
maken. Toen wist ik eigenlijk niet wat me overkwam en ik was er niet mee bezig. Ik ben nu ouder en toen beleefde ik 
eht gewoon, ik werd uit mijn leven weggetrokken, ik trainde, gaf les had goeie cijfers. Ik werd uit iets weggetrokken 
terwijl ik niet het idee is dat ik iets fout had gedaan. 

73 Researcher Waarom is het een grote fout kan je dat formuleren? 

74 Respondent 

Nou omdat bij iemand die redelijk goed bezig is ze alles over de kop gooien. Terecht dat ze onderzoek moeten doen, 
ik heb iets gedaan wat in de wet staat dat niet mag. Maar ok iemand uit zijn leven weg te trekken en in de gevangenis 
te stoppen is dat goed? Ik was toen 19 en heb de psychologische rapporten pas gelezen en daar staat dan in:'was 
emotioneel nog jong'. Ja dan kan je vragen wat is het verschil tussen mij en een 17-jarige waarbij je zoiets nooit zou 
doen. Op zo'n leeftijd is het allemaal niet heel duidelijk. Op zo'n moment maak je meer kapot dan dat je helpt. 

75 Researcher Waar woonde je toen? 
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76 Respondent 
Ik woonde bij mijn ouders nog. Ik werd gebeld vanuit het politiebureau:'we hebben wat vragen voor je' en toen werd 
ik gearresteerd. Mijn moeder die zei nog:'ik blijf wel wachten' De resercheur zei:'ik denk niet dat dat gaat', toen dacht 
ik:'ja dan gaat ze maar een broodje halen' maar voor dat ik het wist zat ik een maand vast. 

77 Researcher En ging het toen de ronde in (plaatsnaam) dat je vastzat? 

78 Respondent 

Ja een beetje, vooral in de sportwereld waar andere clubs en trainers gingen informeren of ik vastzat en waarvoor. 
Verder ook mijn school kwam informeren, en dat mag helemaal niet dat is een privacy issue en gevoelig en had niks 
met mijn studie te maken. Tenminste ik had niks in een stage of wat dan ook gedaan dus wat geeft hun het recht om 
dat te melden? Ik heb dat zelfs toen verteld tegen een vertrouwenspersoon en die heeft dat bekend gemaakt aan de 
school en zelfs de klasgenoten. Volgens mij is dat zelfs strafbaar, een vertrouwenspersoon die zonder toestemming 
info gaat doorgeven. 

79 Researcher Dus de mensen wisten ervan, had dat gevolgen? 

80 Respondent 
Nou ja je verliest natuurlijk sociale contacten, dat lijkt me nogal wiedes ach ja ik ben vrij snel verhuist naar een 
nieuwe omgeving en ik hield mijn goede vrienden wel over. Ook een hoop mensen om me heen hadden zoiets van 
waar gaat dit over? Niet iedereen ging meteen trippen. 

81 Researcher Dus het viel mee? 

82 Respondent Ja het viel mee. 

83 Researcher Het verhuizen zal een factor zijn geweest. 

84 Respondent Dat dat was uiteindelijk wel prettig. 

85 Researcher Ok en je school? 

86 Respondent 
De school was al bijna voorbij en toen heb ik een HBO-test gedaan. Normaal zou ik het MBO afmaken maar dat heb ik 
nu via de 21-test gedaan.  

87 Researcher Zo kwam je dus toch bij je HBO opleiding, je bent daar op kamers gaan wonen. 

88 Respondent 
Ja op kamers in (plaatsnaam) dat was wel relaxt. Een goeie vriend van mij was daar afgestudeerd aan de 
sportacademie en toen heb ik zijn kamer overgenomen. Dat was in het begin een cultuurshock zeker voor iemand die 
uit het Oosten kwam maar zo langzamerhand ging dat meer wennen en heb ik mijn studie in vijf jaar afgemaakt. 

89 Researcher Van commerciele economie naar een pre-master sociologie? 

90 Respondent 

Ja marketing management en vanuit het MBO heb ik de sportopleiding gedaan maar vanuit de studie kwam ik steeds 
meer in aanraking met verenigingmanagement en dan kom je veel meer op non-profit uit. Ik raakte meer 
geinteresseerd in dingen en kwam erachter dat ik meer geinteresseerd was in wat mensen doen. Bv. waarom gaat de 
MC Donalds de olympische spelen promoten? Dat vond ik niet kunnen. Waarom kan iets wat je dik maakt een 
sportevenement promoten? 

91 Researcher Juist MC Donalds toch? 

92 Respondent 

Ja commercieel gezien is dat de beste optie voor MC Donalds om je imago te verbreden maar mijn ethische dingen 
zei van:'dat kan je niet maken' want je weet dat je product slecht is voor de mens. Mijn docent zegt:'ja dat is perfect 
maar dat is ethisch niet te doen'. Hoe meer ik richting mijn eindscriptie kwam hoe meer ik merkte dat ik daar iets 
mee wilde doen. Mijn docenten zeiden ook:'je moet echt door gaan studeren omdat ik wel altijd die vraag stelde van 
hoe zit dat dan en hoe kan dat dan?' Ik wist dat ik niet in de economie, zeker niet de harde economie verder wilde. 
Mijn ex-vriendin heeft international business & economics gestuderd, harstikke leuk al die modellen maar ik wist dat 
dat het niet voor me was. 

93 Researcher Ja ok je had een vriendin in (plaatsnaam)? 

94 Respondent 
In (plaatsnaam) in mijn studentenwoning. NA twee jaar in (plaatsnaam) te hebben gewoond ben ik verhuist, ik had in 
(plaatsnaam) ook een vriendin maar dat is uitgegaan toen en in mijn studentenhuis woonde een meisje en daar heb 
ik toen twee, drie jaar een relatie mee gehad. 

95 Researcher Nog relaties gehad in (plaatsnaam)? 

96 Respondent 
Nee, de serieuzere kwamen van wat verder vandaan, die kende ik dan van een turnkamp want ik was niet van het 
stappen enzo dus ik leerde mensen echt via de sport kennen. Mijn eerste vriendin was via de sport. 

97 Researcher NA de pre-master, ben je toen gaan werken of eerst in detentie gekomen? 

98 Respondent 

Na mijn pre-master ben ik eerst gaan werken. Ik heb toen eerst met mijn bedrijfje gezeten en daarna…ik gaf toen ook 
heel veel les en ik ging bij een hostel als nachtmanager aan de deur. Als portier van een hostel. Dat heb ik gedaan tot 
ik werd opgepakt en dan kom je niet meer als trainer aan het werk. Dat hostel heb ik niet meer geprobeert. Ja de 
dingen waren voorbij.  
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99 Researcher Welk jaar werd je de tweede keer opgepakt? 

100 Respondent Dat was in 2014 geweest. Zomer 2014 dus dat is ook nog kort geleden. 

101 Researcher Want je bent op je 28 of 29e afgestudeerd? 

102 Respondent Op mijn 27e was ik klaar met de pre-master.  

103 Researcher Dus daarna kort gewerkt. 

104 Respondent 
Ja, en natuurlijk tijdens mijn studie werkte ik ook al, toen gaf ik les. Ik heb toen één of twee maanden uitkering 
gehad, want niet iedereen heeft meteen daarna een baan maar toen kreeg ik een functie en ja. 

105 Researcher Toen ben je dus weer opgepakt. Hoe lang duurde die straf? 

106 Respondent 
Ik heb een straf van twee jaar gekregen, ik heb een jaar gezeten en vier maanden met een enkelband rondgelopen. Ik 
ben nu bijna 8 maanden overal vanaf. Tenminste mijn VI loopt nu zelfs nog. Officieel zit ik nog in mijn straftijd. 

107 Researcher Ok, maar je enkelband heb je niet meer. 

108 Respondent Mijn enkelband heb ik niet meer. Weet je hoe het systeem werkt? 

109 Researcher Ja, 

110 Respondent Ik zit nu in die 1/3 fase. 

111 Researcher Ben je jezelf er bewust van dat je in die fase zit? 

112 Respondent 
Ja je hebt nog contact met de reclassering, zolang je je VI hebt sowieso. Aan de ene kant ben je je daarvan bewust 
maar ja. Nog steeds moet ik contact hebben en dat ze me naar binnen kunnen halen is tot augustus. 

113 Researcher Als die periode voorbij is zou dat een opluchting zijn? 

114 Respondent 
Nou ja nee als het toezicht vervalt zou dat alleen een opluchting zijn omdat ik bijvoorbeeld ook niet naar het 
buitenland kan. Kijk normaal in de zomer dan ging ik nu naar Italie toe op de racefiets of aan het Gardameer. Dat is 
wel wennen nu. Dat zijn de dingen die tegenvallen 

115 Researcher Ach ja vakanties in eigen land zijn ook belangrijk voor de economie toch? 

116 Respondent Ja dat klopt! Dat zeggen ze ja. 

117 Researcher 
Ok dan die tweede detentieperiode waarvan je een jaar hebt gezeten uiteindelijk, hoe ging dat in zijn werk moest je 
jezelf weer melden? 

118 Respondent Nee nu werd ik thuis opgehaald en moest ik mee. Nu wist ik wel dat het strafbaar was. 

119 Researcher Dat was een vergelijkbaar delict? 

120 Respondent 
Ja dat was vergelijkbaar. Ik denk er nog steeds anders over als de rest van de maatschappij.Maar goed het is strafbaar 
en nu moest ik het ondergaan. Zo ben ik er in gestapt.  Toen ik  achter in die bus zat dacht ik:'dit is het dan'. Niet dat 
ik dood was maar ja. 

121 Researcher Ok en nu denk je nog steeds van:'eigenlijk zou het niet strafbaar moeten worden gesteld?' 

122 Respondent 

Ik vind nog steeds dat de maatschappij er te rigoreus over denkt. Kijk je zei net:'ik hoef niet te vertellen waar ik voor 
heb gezeten'. Ik vind ook dat ik dat niet moet vertellen. Het zorgt voor een betere verbintenis tussen mensen maar ik 
zal een voorbeeld geven, ik vind bijvoorbeeld dat wiet gelegaliseerd moet worden. MEnsen die worden opgepakt 
voor wiet, dat is heel makkelijk, je kan 1/3 van de gevangenen er uit laten als je dat legaliseert en laat overnemen 
door commerciele bedrijven. Je creert zo criminaliteit omdat mensen het doen omdat ze weten dat het gled oplevert. 
Dat ik heb gedaan gaat wat meer tussen twee personen kijk wietplantage is een economisch delict meer. Wat ik heb 
gedaan gaat meer over discussies of er slachtoffers vallen. MAar goed ik ben iemand die zoiets heeft van ja. Maar de 
maatschappij denkt, goed..Het is simpel mensen mogen wiet legaal gebruiken maar ga je naar polen dan kan je er 
voor opgepakt worden. In Zuid-Amerika dan denk je over mijn delict ook van:'wat doen jullie?' 

123 Researcher Zou je het nog een keer doen? 

124 Respondent Nee omdat de consequenties dan te groot zullen zijn. 

125 Researcher Het is wel gericht op de consequenties? 

126 Respondent 

Nou ja kijk niet helemaal want kijk als ze zouden zeggen je moet dan weer twee jaar zitten dan heb ik zoiets van 
f$%^& it. Maar we hebben in Nederland een systeem dat als je te vaak in de gevangenis komt dan krijg je TBS. Dat is 
de extra consequentie die ze erbij kunnen...Aan de andere kant vind ik ookd at als er wetten zijn, kijk ik ben hier 
geboren ik heb er niet voor gekozen om hier te komen, ik kan er ook voor kiezen om te verhuizen. Er zijn landen die 
wel accepteren dat ik doe. Kijk als ik graag wiet ga gebruiken dan ga ik in Portugal wonen. Daar mag ik mijn wietje 
verbouwen en misschien zelfs pillen slikken, het lijkt heel liberaal te zijn. 
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127 Researcher Ja dat schijnt een positieve invloed te hebben. 

128 Respondent 

JA daar ga je aan denken als je sociologie hebt gestudeerd, het staat allemaal niet zo vast maar ik vind dan wel, kijk 
we hebben afspraken en als je het er echt niet mee eens bent moet je ervoor kiezen om je biezen te pakken. Een 
heleboel mensen kunnen die keze niet maken en ik heb een voordeel omdat ik goeie papieren heb. Ik kan me 
voorstellen dat de gemiddelde die een wietplantage verbouwt, niet hoogopgeleid is en hoe kom je dan in Portugal 
aan je baan. 

129 Researcher Ok en 2014 je tweede detentie, waar kwam je toen terecht? 

130 Respondent 
Eerst heb ik in de Schie gezeten, HVB 7 maanden tot ik was voorgekomen en daar heb ik de laatste 5 maanden 
uitgezeten. 

131 Researcher Hoe was de Schie? 

132 Respondent 

Je bent veel bewuster van de situatie waar je in zit. Het leven was heel anders als in (plaatsnaam) de mensen zijn heel 
anders. Het was een tijd waarin het soms overleven was en soms reflecteren. Het was wel kijk het is wel een zware 
tijd, het is iets waarvan je hebt gezegd het mag niet maar ik doe het dan moet je het ook accepteren. Ook daarin 
komt de sfeer van:'ik onderga het'. Het gebeurt en dan doe je je best om het positieve eruit te halen. 

133 Researcher Even terug naar de eerste keer, hoe zag een dag eruit? 

134 Respondent 

Ik heb daar natuurlijk in een HVB gezeten zonder dat ik mocht werken, dat mag pas na een paar maanden. JA op bed 
liggen TV kijken en daar houd het mee op. Radio luisteren , boeken lezen dat was het wel zo'n beetje. In die tijd 
mocht je meer uit je cel dan dat je nu mag. Nu zijn de tijden meer beperkt en had je meer de tijd om wat te doen. Dat 
was nu moeilijker omdat de tijden zwaar beperkt waren en de ruimtes daarvoor zijn weggehaald in de gevangenis. 
Dat was wel een verschil. 

135 Researcher Aks je kijkt naar je meest recente straf hoe bleek dat daaruit? 

136 Respondent 

Ik probeerde veel te werken, dubbele diensten draaien zodat je veel aan het werk bent en als je eenmaal uit de 
gevangenis komt dan ja…daarvoor had ik alleen maar in HVB gezeten en dat is natuurlijkeen beperkt regime. Dan zit 
je in je cel teriwjl je in de gevangenis de hele dag eruit bent. S'ochtends werken en s'middags met mensen een beetje 
sporten enzo. Bezig te blijven enzo. Voor de rest veel lezen en ik heb veel geschreven ook. Italiaans gaan leren en dat 
soort dingen. Studeren, filosofie gaan lezen. Ik had wel filosofie gehad tijdens de sociologiestudie dus dat ben ik gaan 
doen. 

137 Researcher Hoe was het met sociaal contact? 

138 Respondent 

Mijn vrienden bleven wel langskomen mijn beste vrienden. Dus ik had bezoek en met andere gedetineerden heb je 
wel contact maar je bent wel voorzichtig. Je weet dat als je hoger opgeleid bent en je zit in de gevangenis dan vinden 
ze je raar. De meesten komen echt van de straat dus als jij zegt:'ik denk dat je competenties niet daar liggen' dan 
zeggen ze:'wat lul jij nou?' Je kan beter zeggen:'je kan er geen f$%^%' van. 

139 Researcher Was je terug op het MBO? 

140 Respondent 
Nou MBO niveau 1 ja. De meeste jongens als je kijkt naar het intellecte niveau ligt dat gemiddeld op 80 terwijl die van 
mij gemeten is op 109 met een uitschieter van 120 op taal. Je moet dus wel cconstant goed denken… 

141 Researcher Je gaf net aan dat het af-en-toe overleven is wat bedoel je daarmee? 

142 Respondent 

Je bent niet bezig met alle dag. Je bent bezig met binnen de lijntjes lopen zodat je er meer ongeschonden uitkomt. 
Omdat er van die grote jongens zitten die…er was een jongen die 8 of 10 jaar moest zitten vanwege mishandeling, 
afpersing en bedreiging die gaat dat toch doen. Ik hoeld me verre van drugs, ik heb dat weten te vermijden ik hield 
me verre van groepsgeouwehoer. Ik probeerde gewoon met iedereen ok te zijn. Je hebt mensen die natuurlijk boven 
aan de keten willen staan en ja. Ik heb gelukkig geen fysieke contacten willen gebruiken. Ik heb mezelf er altijd uit 
kunnen praten.:'als je nu met mij wilt vechten prima, geef me maar twee tikken dan ga ik dat melden en verlies jij je 
VI en mag ik het houden'. Dan werd ik een mietje genoemd, maar wel een mietje met zijn ogen gewoon intact in 
plaats van twee blauwe luiken. 

143 Researcher De beste generaal vecht niet toch? 

144 Respondent 
Precies ja dat is het. Je moet je tactiek verzinnen en mijn tactiek was gewoon niet bang te zijn om de confrontatie aan 
te gaan maar de fysieke confrontatie te vermijden. 

145 Researcher Fysiek was het dus prima en psychologisch? 
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146 Respondent 

Ja dat is k$%^$ ik ben daar veel naar de psycholoog geweest en de humanist. Zeker als je hoger opgeleid bent, ook de 
bewaarders zijn gewoon allemaal laag opgeleid. Er was een man die was schilder geweest die had nooit een opleiding 
gevolgd, nooit een opleiding gevolgd. Die zegt dingen tegen je, die gebruikt drogredenen. Ik heb tegen die man 
gezegd:'je gebruikt drogredenen' dus je bent constant ben je eigenlijk al die mensen een stapje voor en een stap 
verder aan het denken dan zij. De enige met wie je een beetje kon praten waren het afdelingshoofd of de psycholoog 
of psychiater en humanist. Dat is een stukje overleven wat er in zit en constant jezelf op een andere manier een 
uitlaat geven. 

147 Researcher Was dat voor jou de voornaamste reden om te praten met de psycholoog? 

148 Respondent 

Ja om gesprekken te voeren en kijk je komt met justitie in aanraking, heel simpel een resercheur heeft zijn eigen 
mening en die noemt dingen en soms denk je, het is menselijk om bij jezelf te gaan merken van:'is dit nou zo raar'? 
Dan ga je naar een psycholoog en die zeggen:'luister eens daar kan je anders over denken'. Dat weet je natuurlijk zelf 
ook wel maar als je contant in een omgeving zit die dat wel doet dan is het goed om met iemand te praten die voorbij 
het zwartwit kan kijken. 

149 Researcher De humanist dat is… 

150 Respondent De prediker voor degenen die niet gelovig zijn. Bij Humanitas ben je nu he! 

151 Researcher Ik zie het. 

152 Respondent 
Trouwens humanisme sluit geen geloven uit maar legt ze naast elkaar maar de humanist in de gevangenis is voor de 
mensen die zich niet tot de imam of paatoor aangetrokken voelen. De achtergrond van hen ligt in de filosofie dus als 
socioloog is dat interessant. 

153 Researcher 
Je hebt het al een stukje over het personeel, bepaalt personeel wat je een stapje voor was. Hoe werd je verder 
behandeld door het personeel? 

154 Respondent 

Ligt ook aan de verschillen per persoon. Ik was mondig maar wel netjes. Ik was iemand die wel de grenzen aanfag van 
mezelf ook. Natuurlijk ben ik weleens boos geworden dan heb ik een trap tegen een deur aangegeven en als je bij 
een bewaarder komt en je zegt:'wat doe je nou?'. Over eht algemeen ging het met het personeel wel goed omdat ik 
fatsoenlijk bleef. Ik kon best zeggen dat ik iets niet ok vond maar ik kon ook zeggen waarom. Het probleem zit er in 
wanneer je iemand gaat bedreigen of uitschelden.  In de gevangenis moet je drugscontroles doen en ze weten bij mij 
wel dat ik geen drugsgebruik. Dan moeten ze mijn cel controleren en officieel moet je dan weg en na vijf minuten 
kwamen ze dan naar buiten en doen ze geen uitgebreide controle. Natuurlijk ligt daar een gevaar in want wellicht 
word ik onder druk gezet om drugs juist bij mij te verstoppen maar ed dan gaan ze wel relaxter met je om. Ze maken 
onderscheid tussen het gedrag van gedetineerden en hoe ze daar mee omgaan. Verder mag je natuurlijk niet teveel 
water drinken want dan denken ze dat je fraude hebt gepleegd. MAar ik weet niet of je je het nog herinnert maar de 
zomer van 2014 was het heel warm. De gevangenis daar heeft geen ramen en de temperatuur kon oplopen tot 30 
graden of meer binnen. Ik heb toen de hele nacht doorgedronken en de volgende ochtend moest ik een 
urinecontrole doen. Toen had ik dus teveel gedronken en zou ik eigenlijk gepakt worden voor harddrugs. Dan komt er 
zo'n directeur bij je en dan leg je dat uit. Als jij dan een heel slecht record heb zeg maar zetten ze je gewoon in die 
isoleercel. Bij mij mocht ik over een paar dagen weer plassen en dan was het goed. Als je je aan de regels houd hoe 
meer zij ook, dan gaan ze niet meteen moeilijk doen tegen jou. Hoe meer je dwarsligt hoe meer zij.. 

155 Researcher Hoe was het eten? 

156 Respondent 
Nee daar gaan we het niet over hebben…In de gevangenis mag je zelf koken maar het eten is bagger. Daar kan je niet 
beter van worden van dat eten.  

157 Researcher Nee? 

158 Respondent Nee vitaminen dat is echt… 

159 Researcher Iedereen zijn smaak.  

160 Respondent Ja precies want er zijn mensen die vinden het wel lekker. 

161 Researcher 
Nee ik heb er wel een paar gehad die het niet bijzonder vonden maar wel aangaven dat alles er in zat wat je moest 
hebben. Maar dat zijn ook bverhalen over inrichtingen van over het hele land. 

162 Respondent Precies je kan niet vergelijken en er zou best wel een minimale standaard zijn waar het aan voldoet. 

163 Researcher Was het genoeg? 

164 Respondent Nee ook niet. 

165 Researcher Was je ook afgevallen? 

166 Respondent 
Toen ik in de gevangenis kwam waar ik mijn eigen ding mocht doen niet maar daarvoor ben ik wel 4,5 kilo afgevallen. 
Toen ik mijn eigen dingen mocht bakken ben ik weer aangekomen. 
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167 Researcher Ok dan gaan we over naar de laatste fase van het onderzoek het politieke stukje. Stem je? 

168 Respondent Tuurlijk. 

169 Researcher Altijd gedaan ook? 

170 Respondent 

Altijd gedaan, ligt er wel aan waar het over gaat. Gemeente of provinciaal dan minder, maar dat blijkt landelijk wel 
minder te gaan. Als het Europees was of landelijk dan ga ik meestal wel stemmen. Zelfs met het referendum laatst 
heb ik gestemd. Ik was tegen het referendum want ik vond dat we eigenlijk niet moesten stemmen maar toch 
gestemd. 

171 Researcher Wat was je voorkeur toen? 

172 Respondent Ik, het ging, het was over, 

173 Researcher Het associatieverdrag, 

174 Respondent Ja 

175 Researcher Maar ging het daarover is de vraag. 

176 Respondent Dat weet ik wel het ging over de handelsrelatie en het openstellen van de grenzen met Bulgarije en die landen toch? 

177 Researcher Oekraine 

178 Respondent 

Oekraine ja, maar goed als econoom en socioloog vind ik dat, hoe kunnen we handelsbarrières in stand houden want 
daarmee houd je jezelf rijk en houd je andere mensen arm, daarom zijn die barrières in eerste instantie opgeworpen. 
Ik vind eigenlijk dat, we zitten te zeiken dat we geld naar Afrika sturen om die mensen daar rijk te houden omdat ze 
zo arm zijn maar als jij zegt dat als je manderijnen uit MArokko vekroopt en dat je 10 cent extra moet betalen dan 
maak je het die mensen wel moeilijk om rijk te worden. 

179 Researcher Jij gelooft niet in het pro-EU, anti-EU verhaal over het referendum? 

180 Respondent 

Daar ging dat niet over dus ik vind het stom om daar dan, ik vind zelf dat die mensen die daarover hebben gestemd 
hebben op zoveel dingen gestemd waar ze echt niet weten waar het over gaat. Mijn ex-vriendin die international 
economics studeerd werkt bij een bedrijf dat de berekeningen doet ovet TTIP. Ik vind dat een referendum nooit 
antwoord kan geven op zoveel vragen. Kijk nu naar de BREXIT. Er zitten zoveel haken en ogen aan. MEt de 
globaliserende wereld die we nu hebben ben ik er geen fan van dat iedereen hetzelfde moet denken of hetzelfde 
moet denken. Europa moet zeker geen één land worden. We moeten onze eigen moraal kunnen houden maar dat je 
heel veel dingen samen moet regelen ik denk dat je daar niet onderuit komt maar zo'n referendum gaat echt over 
Oekraine. Die hele oorlog en opstand is gestart omdat het volk bij Europa wil horen en de regering bij Rusland wil 
horen. Zo'n burgeroorlog word gestart daarvoor grotendeels. Tuurlijk zit je daar met een verdeeld land en dan vind ik 
het wel heel kort door de bocht dat daar een coup wordt gepleegd om bij Europa te horen en dat Europa roept:'we 
willen jullie er niet meer bij hebben'. 

181 Researcher Je komt geinformeerd over! Waar haal je die informatie vandaan? 

182 Respondent 
Zo breed mogelijk, internet, televisie, ik probeer weleens naar Russische dingen te kijken want Westerse televisie 
heeft zijn mening. Heb je het gezien het filmpje op youtube over MH17 met Pietin? 

183 Researcher Meerdere.. 

184 Respondent 

Er was een filmpje uitgezonden dat ze hem allemaal vragen stelde en hij geen antwoord gaf. Het echte filmpje duurde 
een half uur waarin hij heel uitgebreid antwoord gaf. Dus ik weet het maar je bent niet kundig genoeg om alles, je 
moet ook iemand die filmt met een camera op televisie of youtube zie je het alleen maar vanuit de camera. Hoe dan 
ook word je altijd, je kan niet, het is dan de discussie in de filosofie, subjectief, bestaat er 100% objectiviteit? Dus je 
kan er alleen maar naar streven om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen maar ik geloof niet dat er 100% 
objectiviteit bestaat. 

185 Researcher Heb je een bepaalde voorkeur in bronnen? 

186 Respondent 
In eerste instantie lees ik de NOS, maar ik ben liever van de groene Amsterdammer of NRC of de kranten waarvan ik 
het idee heb, de Correspondent, waar veel mensen kunnen schrijven zonder gelieerd te zijn aan, 

187 Researcher En mainstream media of facebookberichten? 

188 Respondent 
Nee, nee als ik op facebook zit en dat moet lezen moet ik huilen. Geen facebook dat is het laatste wat ik als bron 
neem. 

189 Researcher Bij jullie thuis stemde iedereen ook? 

190 Respondent 
Mijn ouders stemden altijd wel maar die stemden zonder dat ze echt op de hoogte waren van wat er speelde. Dat 
was in de tijd dat Kok viel en Wouter Bos opkwam en dachten dat Wouter Bos van het CDA was, hoe kan je niu PVDA 
stemmen terwijl je niet wist waarop je stemde? 
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191 Researcher Hadden ze een vaste keus? 

192 Respondent 
Ja mijn ene opa werkte in de fabriek en de andere opa van mijn moeders kant was timmerman dus dat was een echt 
arbeidersgezin.  

193 Researcher Dus sociaal? 

194 Respondent PVDA 

195 Researcher Waar stem jij doorgaans op? 

196 Respondent 

Ja ik ben linksprogressief, ik ben fan geworden van groenlinks vanwege Femke Halsema, ik vond dat zij altijd de juiste 
argumenten had, onderbouwde argumenten. Ze wilden toen de WW inkorten omdat het allemaal teveel kost enzo, 
maar zij kwam met een onderzoek, in eht eerste jaar blijkt dat de meeste mensen aan het werk komen, daarna 
blijven ze hangen. We moeten dus veel meer investeren in het eerste jaar zodat die mensen aan het werk komen, 
niet inkorten dus. Nu Jesse Klaver weer, soms vind ik, maar soms vind ik hem ook minder sterk dan is hij alleen aan 
zijn retoriek bezig. IOk weet wat je aan het doen bent, ik wil nu echt de inhoud horen. Ik vind dat Pechtold het ook 
doet maar ik denk dat hij teveel wil dat mensen het zelf oplossen terwijl ik denk dat veel mensen het niet kunnen. 

197 Researcher Denk je dat politici betrouwbaar zijn? 

198 Respondent 
Ja wat is betrouwbaar? Dat is een hele moeilijke vraag. Politici hebben ook een doel en intenties. Dingen veranderen, 
veel mensen denken dan:'hij draait' maar er is de werkelijkheid van compromis en zo werkt de wereld. Ik wil graag 
linksaf hij wil rechtsaf, dan zal er toch een moeten wachten op de ander. 

199 Researcher Maakt je stem wel verschil? 

200 Respondent 

Nou ja, heel basaal geloof ik niet dat de democratie werkt. Hoe we stemmen nu geloof ik niet dat de meeste mensen 
weten wat er gebeurt en dat er teveel worden beinvloed door de media. Er zijn teveel mensen die stemmen zonder 
te weten waar ze op stemmen. Er riep iemand tegen mij:'Europa kost zoveel geld'. Dan vraag ik over subsidie en hoor 
je niks meer. Ik vind dat democratie niet werkt juist omdat er zoveel mensen zijn die alles kunnen over zien, ik vraag 
me af of ik alles kan over zien en dan worden gevraagd erover te stemmen. Dan zijn er mensen zoals politici die bezig 
zijn om mensen tegen elkaar op te stoken en met het vergaren van de meeste stemmen dus die zijn mensen eigenlijk 
aan het manipuleren om hun boodschap te accepteren. Politici, de Grieken en Romeinen hadden dat al Plato, nee 
hoe heet ie?  

201 Researcher Aristoteles? 

202 Respondent 
Nee, het was geen filosoof maar een schrijver. Hij is nog nou ja goed. In ieder geval die man was eigenlijk advocaat en 
geen politicus en die kon goed rede voeren die wist ook dat ie manipuleerde. Daarmee probeerde hij mensen te 
overtuigen, 

203 Researcher Desondanks je stemt wel. 

204 Respondent 
Desondanks stem ik wel want ik vind, als je iets kan doen moet je dat stukje oppakken. Maar als je me het zou vragen 
zou ik naar een combinatie van meritocratie en democratie gaan. 

205 Researcher Zou je zelf ook actief willen worden? 

206 Respondent 
Daar heb ik serieus over zitten na te denken maar met mijn strafblad gaat hem dat niet worden. Zeker niet met wat ik 
gedaan heb. Daar willen ze mij voor in de politiek niet hebben. 

207 Researcher Dat denk je? 

208 Respondent Dat weet ik voor 99% wel zeker. 

209 Researcher Ok goed, je bent vrijwilliger hier, waarom doe je dat? 

210 Respondent 
Omdat ik maatschappelijk, maar dat had je wel begrepen denk ik, maatschappelijk betrokken ben. Ik ben hier eerlijk 
gezegd binnengekomen omdat ik wat moest doen. Als je met een enkelband zit moet je wat doen maar goed ik had 
daarna meteen kunnen stoppen. Maar wat ze hier doen vind ik heel goed. Mensen die op het hoekje zitten helpen. 

211 Researcher Zou je hier willen blijven? 

212 Respondent Ik zou hier heel graag in vaste dienst treden. 

213 Researcher Heb je nog andere aspiraties? 

214 Respondent 
Nou ik zou heel graag in het buitenland gaan wonen, ik wil andere culturen ervaren. Hoe ik ook denk dat ik heel open 
minded ben wordt je toch gevormd door de omgeving waarin je woont. In Azie of Zuid-Europa is toch een heel 
andere mentaliteit en gedachte.  

215 Researcher Het speelt ook mee dat je ergens opnieuw wilt beginnen i.v.m. je verleden? 

216 Respondent 
Ja het zou schijnheilig zijn om te zeggen dat dat niet meespeelt maar ook voor dat ik in aanraking kwam met justitie 
zat ik er over na te denken om in Italie te gaan wonen. Een andere cultuur ervaren. 
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217 Researcher Zou dat iets tijdelijks zijn? Een andere cultuur proeven en dan terugkomen? 

218 Respondent Dat zou best kunnen hoor, het gras bij de buren is altijd groener maar ik weet het niet. 

219 Researcher Je bent nu hier dus vrijwilliger, je hebt een uitkering denk ik? 

220 Respondent Ja. 

221 Researcher Hoe is je woonsituatie? 

222 Respondent 
Ik woon nog steeds met die gast samen en langzamerhand ga ik kijken naar een eigen appartement, niet te duur. Ja 
weet je ik ben niet iemand die, het boeit me allemaal niet zo om een heel groot huis te hebben. 

223 Researcher Geen vriendin op het moment? 

224 Respondent Nee ik heb wel goed contact met mijn ex-vriendin maar nee. 

225 Researcher 
Ok is er verder nog iets wat je denkt als we kijken naar de relatie tussen detentie en eventueel participatie, bij jou lijkt 
het niet veel te hebben uitgemaakt? 

226 Respondent Nee ik was altijd maatschappelijk betrokken. 

227 Researcher Je geeft dus wel aan dat je het in feite niet eens bent met de mening van de maatschappij over jou delict. 

228 Respondent Ja. 

229 Researcher Maar toch geloof je nog in die maatschappij blijknbaar? Je draait er nog in mee. Waarom is dat? 

230 Respondent 

Omdat er buiten gaan staan helemaal geen zin heeft. Je kan er tegenaan gaan schoppen en zeggen: ‘jullie doen het 
allemaal verkeerd'. Ik ben aan het schrijven en ben een boek aan het uitbrengen en misschien brengt dat wat te 
weeg. Je kan alleen met je verhaal komen en met je argumenten komen:'hoe denken jullie er nou over?'. Misschien 
stap ik later toch nog uit die maatschappij als ik naar het buitenland vertrek. Maar om er nu buiten te gaan, daar 
schiet je ook niets mee op. 

231 Researcher Maar toch geloof je nog in die maatschappij blijkbaar? Je draait er nog in mee. Waarom is dat? 

232 Respondent 

Omdat er buiten gaan staan helemaal geen zin heeft. Je kan er tegenaan gaan schoppen en zeggen:'jullie doen het 
allemaal verkeerd'. Ik ben aan het schrijven en ben een boek aan het uitbrengen en misschien brengt dat wat te 
weeg. Je kan alleen met je verhaal komen en met je argumenten komen:'hoe denken jullie er nou over?'. Misschien 
stap ik later toch nog uit die maatschappij als ik naar het buitenland vertrek. Maar om er nu buiten te gaan, daar 
schiet je ook niets mee op. 
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Interview #12 

Date 23-8-2016 

Time 12:00 

Location Province of Gelderland 

Duration 00:59:19 

Pages  184 - 198 

Paragraph number Speaker                  Q & A  

1 Researcher 
Ja welke datum is het? De 22e of 23 geloof ik. Nou we zitten weer op een mysterieuze locatie 
in Nederland en ja je merkt elk interview zeg maar heeft een ander structuur. Zullen we het 
chronologisch vanaf je jeugd doen? 

 

2 Respondent Wat jij wil.  

3 Researcher Je vertelde net dat je ouders uit Turkije komen daar heb je je roots liggen…  

4 Respondent Ja ja  

5 Researcher Ben je hier geboren in Nederland?  

6 Respondent Ik ben hier geboren ja.  

7 Researcher Je ouders kwamen uit Turkije hierheen?  

8 Respondent 
Mijn moeder is ook in Nederland geboren, maar die is ook gewoon Turks. Mijn vader is in 
Turkije geboren. 

 

9 Researcher Ok, waar ben je geboren ergens?  

10 Respondent 

Ik ben geboren in (plaatsnaam) wij woonden eerst daar bij mijn opa en oma. En na ik weet niet 
na zoveel maanden zijn wij verhuisd naar een eigen woning ook gewoon in (plaatsnaam). 
Maar was een beetje een achterstandswijk dus mijn vader wou daar weg zodat ik niet in de 
problemen kwam enzo. Toen zijn we vrij snel naar het rustigere (plaatsnaam) gegaan weet je. 
Ja daar ben ik, de rest van mijn leven gewoond. Daar opgegroeit en nou ben ik 8 maanden in 
(plaatsnaam). 

 

11 Researcher Hoe oud ben je nu?  

12 Respondent 22  

13 Researcher En (plaatsnaam) was rustiger, hoe was de sfeer daar?  

14 Respondent 

Sfeer daar? Is gewoon, officieel is het een stad maar voor mij is het gewoon een dorp weet je. 
20.000 mensen wonen er. 2 tot 3.000 Turkse mensen en je heb ook Molukkers heb je ook. Het 
is gewoon als ik nu daar terugkom is het gewon ja rustig weet je. In het weekend, ik mag vanaf 
twee weken het weekend weer naar huis en als ik daar kom is het echt gewoon rustig daar. 
Hier is het wat drukker. 

 

15 Researcher Je woonde ook nog steeds bij je ouders voordat je in (plaatsnaam) kwam?  

16 Respondent Ja voordat ik vast kwam te zitten woonde ik thuis.  

17 Researcher Broers of zussen?  

18 Respondent Ik heb één broertje en één zusje.  

19 Researcher In (plaatsnaam) heb je ook op school gezeten?  

20 Respondent 

Ja daar in (plaatsnaam) heb ik ook op school gezeten. Ik heb islamitische basisschool in 
(plaatsnaam) en daarna heb ik middelbare school gezeten VMBO/kader, ja vanuit daar begon 
het al een beetje slechter te gaan weet je. En toen in de tweede klas ben ik blijven zitten. 
Derde klas jalverwege derde klas ben ik weggestuurd. Men vond dat ik naar de praktijk school 
moest, dat ik het niveau neit aankon. Dus ben ik naar de praktijkschool gegaan, heb ik daar 
één tot twee jaar daar gezeten maar daar hadden ze gezegd dat ik MBO niveau 2 één jaar 
moest dioen dat was de norm daar. Ik vond dat een beetje te lang voor niveau 1 een jaar lang 
dus ben ik daar weggegaan en heb ik me eigen ingeschreven in het ROC in (plaatsnaam) en in 
het ROC in (plaatsnaam) heb ik twee weken gezeten en toen zat ik voor het eerst vast. 
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21 Researcher ROC in (plaatsnaam) hoe oud was je toen?  

22 Respondent Toen was ik 17, 17 ja.   

23 Researcher Ok even de tijdlijn dus op je 17e ben je voor de eerste keer vast komen te zitten?  

24 Respondent Ja in de gevangenis.  

25 Researcher En hoe vaak daarna?  

26 Respondent Daarna?  

27 Researcher Gewoon even in totaal, hoe vaak heb je vastgezeten?  

28 Respondent Ik heb drie keer vastgezeten maar twee keer voor een delict snap je?  

29 Researcher Ja.  

30 Respondent 
In mijn eerste zaak kwam ik vrij en heb ik weer vastgezeten voor die zaak. Maar eigenlijk drie 
keer opnieuw maar twee keer iets nieuws. 

 

31 Researcher 
Ja ok je bent de jongste die ik heb gehad dus dan moeten we wat verder terug. In het 
onderzoek ligt een sterke focus op werk en opleiding. Je bent nog jong maar had je verder nog 
bijbaantjes? 

 

32 Respondent Wanneer?  

33 Researcher Bijbaantjes tijdens je schooltijd?  

34 Respondent Nee ik heb nooit bijbaantjes gehad.  

35 Researcher Ok en de situatie bij je thuis, je ging weg bij die achterstandswijk, hoe was het bij je thuis?  

36 Respondent Thuis was het altijd goed.  

37 Researcher 
Ok en je gaf aan dat daar in je nieuwe woonplaats een Turkse gemeenschap was. Is dat 
belangrijk voor jou? 

 

38 Respondent Wat?  

39 Researcher De gemeenschap daar..  

40 Respondent Ja dat was wel fijn dat je een gemeenschap hebt.  

41 Researcher Zou je in (plaatsnaam) gaan wonen als dat er niet was?  

42 Respondent Ik denk het niet man nee.  

43 Researcher Nee? Ok dus je bent belijdend moslim dan neem ik aan?  

44 Respondent Ja  

45 Researcher Je gaat naar de moskee dan?  

46 Respondent Ja ik probeer zo vaak mogelijk te gaan, elke vrijdag.  

47 Researcher Hier in (plaatsnaam) ook?  

48 Respondent Ja vrijdag.  

49 Researcher Ok en op school deed je daar aan sport?  

50 Respondent Basischool? Ja tuurlijk toch gym toch?  

51 Researcher Ok en bijvoorbeeld bij verenigingen voetbal?  

52 Respondent 
Ja ook voetbalvereniging vroeger. Ik was er ook goed in ik ben een paar keer gescout bij PSV 
en FC Utrecht maar niet door de selectie heengekomen. 

 

53 Researcher Wanneer ben je gestpot bij die verenigingen?  

54 Respondent Ik denk 15/16 zoiets.  

55 Researcher Verder nog iets van vrijwilligerswerk gedaan? Klaar-over?  

56 Respondent Nee.  

57 Researcher 
Ok. Even door mijn lijstje heen. Je woonde nog bij je ouders, heb je verder nog ooit op jezelf 
gewoond? 

 

58 Respondent Nee nog niet.  

59 Researcher Ok dat moet nog komen. Had je een vriendin? 
 

60 Respondent Basischool? 
 

61 Researcher Wat je wil 
 

62 Respondent Nee middelbare school wel. 
 

63 Researcher Een Tutrkse ook? 
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64 Respondent Nee Nederlandse wel en Moluks. 
 

65 Researcher Ja 
 

66 Respondent Ja 
 

67 Researcher Tot waneer? Hoelang heeft dat voortgeduurd? 
 

68 Respondent Niet heel lang, ik weet wel met die Molukse was bijna één jaar ofzo. 
 

69 Researcher Ok verder nog andere hobbies behalve voetbal? 
 

70 Respondent Crossfit, crossfit is mijn ding man ja toch. 
 

71 Researcher Wanneer ben je daarmee in aanraking gekomen? 
 

72 Respondent Ik ben in de gevangenis in aanraking mee ekomenin november zo, 
 

73 Researcher En (plaatsnaam) doe je dat ook? 
 

74 Respondent Nee ik doe dat in (plaatsnaam) man. 
 

75 Researcher 
Ok ja we zitten hier bij stichting Moria. Kan je me wat vertellen over je dagbesteding hier? 
Herhalen wat je aan het begin me hebt verteld.  

76 Respondent 

Over mijn dagbesteding? Moria heb zeg maar een plek geregeld in (plaatsnaam) waar waar 
waar jongens zijn interesses kunnen, je hebt verschillende dingen weet je, wat ik leuk vind en 
dat kun je daar beoefenen weet je. En voor mij is het sport en je hebt daar een sportschool. 
Dus ik mag daar rondlopen man, ik mag daar mensen begeleiden mensen trainen. 

 

77 Researcher Dus je bent aan het leren voor sportddocent of dat wil je gaan doen? 
 

78 Respondent Ik heb me eigen aangemeld voor SIOS maar ik ben niet aangenomen. 
 

79 Researcher Maar je wil daar wel iets mee doen? 
 

80 Respondent Ja met crossfit. 
 

81 Researcher Wil je een groep oprichten of wat is je ambitie daarin? 
 

82 Respondent Mijn ambitie? Om in de toekomst een crossfit gym te openen.  
 

83 Researcher 
Is dat een abstract doel of heb je al gericht, over 5 jaar wil ik hier zijn, over 6 jaar wil ik hier 
zijn.  

84 Respondent Nee ik wil gewoon binnen 10 jaar dat gedaan hebben. 
 

85 Researcher Ok, wat vind je leuk aan sport en begeleiding? 
 

86 Respondent 
Van sport en begeleiding ik vind sowieos leuk kijk sport is mijn hobby en als ik dan mensen kan 
helpen weet je en daar ook helpen te groeien enzo ja dat doet me een groot plezier, ja.  

87 Researcher Dus niet alleen zelf doen maar ook uitdragen naar anderen? 
 

88 Respondent Ja. 
 

89 Researcher En deed je dat toen je binnenzat ook al? 
 

90 Respondent Nee toen ik binnenzat deed ik dat niet toen deed ik voor mezelf trainen.  

91 Researcher 
Ok dan gaan we naar de eerste keer dat je in jeugddetentie zat toen was je 17 jaar. Waar was 
dat ergens?  

92 Respondent Waar ik vastzat? 
 

93 Researcher Ja. 
 

94 Respondent In jeugdgevangenis de Harteborg in Spijkenisse. 
 

95 Researcher Ok en hoe lang? 
 

96 Respondent 6 weken. 
 

97 Researcher 6 weken, ok. Was dat de eerste keer dat je in aanraking kwam met justitie? 
 

98 Respondent Ik was in aanraking met politie maar niet met justitie nee. Dat was de eerste keer met justitie. 
 

99 Researcher Ok en jje was daar 6 weken dus wat was de opzet van die inrichting? 
 

100 Respondent De opzet van die inrichting? 
 

101 Researcher Ja 
 

102 Respondent Dat is gewoon zoals alle jeugdinrichtingen. Gewoon een cel. 
 

103 Researcher 
Er zit best veel verschil in, wat ik gezien heb. Je kwam daarbinnen en de eerste keer, je werd 
daar heengebracht. Wat dacht je toen allemaal?  
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104 Respondent 
Wat dacht ik toen? Effe denken man…Ik weet niet man ik liet het gewoon op me afkomen, we 
zien wel wat er gebeurt en weet je ja.  

105 Researcher Was het het geval dat je in de cel gedropt werd? 
 

106 Respondent JA tuurlijk dat was toen met de jeugd. 
 

107 Researcher Hoe zag de dag eruit? 
 

108 Respondent 

Hoe zag de dag eruit? In de ochtend ging je ontbijten met zijn allen en daarna dan school, je 
hebt school zeg maar in die gevangenis en ja ging naar school en kwamen terug, gingen 
lunchen, wat doe je nog meer? Ik weet niet eens meer, ze proberen net zoals buiten gewoon 
naar school en lunchen en dan tv kijken en dan weer op kamer. Ook luchten enzo tuurlijk.  

109 Researcher Ok en hoe was de sfeer daar? 
 

110 Respondent Daar gewoon kinderlijk, gewoon jonge gastjes beetje popi jopi doen amar ja is nornaal. 
 

111 Researcher Kon je daar goed mee omgaan? 
 

112 Respondent JA tuurlijk gewoon, is gewoon als je je bescheiden opstelt dan komt goed. 
 

113 Researcher 
Ok het is 6 weken, dat klinkt niet lang maar als je 17 bent klinkt het wel lang kan ik me 
voorstellen?  

114 Respondent 
Niet lang maar het gaat erom dat je eraan went. Als je daar komt dan is het wel schrikken 
effentjes. Maar een paar weken en je bent er overheen weet je.  

115 Researcher En de mensen de PIW'ers die daar aan het werk waren, hoe stellen die zich op? 
 

116 Respondent 

Daar heten ze nog geen PIW'ers maar groepsleiders. Die zijn gewoon vriendelijk weetje niet 
zolas PIW'ers. PIW'ers zijn gewoon van deur opsluiten en dit en dat. Begeleiders zijn er om je 
te helpen en aandacht te geven, dat is wat je ook nodig hebt als je daar komt. Is Bulls$%^dat 
je ja. Weet je je hebt gewoon die aandacht nodig, luisterend oor en bij de PI heb je dat niet. In 
de PI bestaat dat niet.  

117 Researcher Over het algemeen ben je, ja tevreden is een raar woord maar.. 
 

118 Respondent Met de jeugdinrichting? 
 

119 Researcher Ja. 
 

120 Respondent 
Als je erop terugkijkt ja ik heb misschien totaal 6 maanden in de jeugdinrichting doorbracht. 
Kijk als ik terugkijk over het algemeen wel.  

121 Researcher Ok op je 17e was 6 weken en daarna heb je nog.. 
 

122 Respondent 5 maanden gezeten daar. 
 

123 Researcher En hoe oud was je toen? 
 

124 Respondent Dat was drie maanden na die 6 weken. 
 

125 Researcher Voor dezelfde zaak? 
 

126 Respondent Ja. Ik werd 18 in de jeugdgevangenis. 
 

127 Researcher 
Ja ok en de eerste keer dat je vast kwam te zitten dat kan ontwrichtend zijn op je leven kan ik 
me voorstellen. Je hebt altijd in (plaatsnaam) gewoond en opeens ben je weg. Hoe was het 
contact met thuis?  

128 Respondent 
Ja kijk natuurlijk iedereen geschrokken niemand wist waar je mee bezig was en tuurlijk dat 
komt als een shock maar als ik er nu zo op terugkijk ze waren toen wel blij dat het binnen 6 
weken klaar was. Ik probeerde vooruit te kijken en hopen dat het bij één keer bleef.  

129 Researcher In Spijkenisse kwamen ze daar op bezoek? 
 

130 Respondent 
Ja, ja, ja weet je in Spijkenisse kwamen ze op bezoek waar wij zo chillen op de afdeling. 
Vergeleken met PI is het een heel andere wereld.   

131 Researcher En toen je terugkwam na die 6 weken. Hoe was je ontvangst thuis? 
 

132 Respondent 

Hoe was dat man? Effe denken… Gewoon normaalk weet je maar ja tuurlijk je ouders waren 
toen wel gelijk op zijn hoede weet je want ze weten niet wat, ze weten wat er is gebeurt maar 
ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan weet je. Familie die komen van:'niet meer 
doen dit dat' maar ja op die tijd ene oor erin andere eruit weet je.   

133 Researcher Was het toen daarna strenger thuis? 
 

134 Respondent Nee niet persé strenger nee.  
135 Researcher Had je wel steun?  
136 Respondent Jazeker toen ook mijn ouders steunden me altijd, altijd.  
137 Researcher En hoe zat het met de geloofsgemeenschap?  
138 Respondent Geloofgemeenschap?  
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139 Researcher Bij de moskee? Kwam je daar nog steeds?  
140 Respondent In (plaatsnaam)? Toen kwam ik daar niet.  
141 Researcher Je ging later pas naar de Moskee?  

142 Respondent Nee vroeger ging ik altijd toen ik klein was. Daarna ben ik niet meer gegaan toen andere 
dingen interessanter werden weet je.  

143 Researcher Ok en wanneer begon je weer te komen?  
144 Respondent Nee ik ben daarna nooit meer gekomen.  
145 Researcher Ik dacht dat je nu wel weer ging.  
146 Respondent Nee ik kom pas sinds twee weken in (plaatsnaam).  
147 Researcher Maar je ging nu wel naar de moskee toch?  
148 Respondent Ja in (plaatsnaam) soms.  

149 Researcher Ok nee precies dat is een andere. Ok maar is het geen probleem? Je gaat niet puur omdat je 
niet kan.  

150 Respondent Naar?  
151 Researcher Zodra je hier klaar bent dan mag je weer naar huis?  
152 Respondent Nee zodra ik klaar ben heb ik een eigen huisje hier in (plaatsnaam).  

153 Researcher Ok maar denk je dat de geloofsgemeenschap thuis in (plaatsnaam), die mensen weten ook van 
je straf denk ik?  

154 Respondent Jawel, kijk mijn vader is wel een moskeebezoeker zeg maar elke dag maar ik weet niet hoe 
mensen tegen hem opkijken weet je. Mijn vader heb een goede naam en goede reputatie, 
mijn hele familie eigenlijk. Schone lei zeg maar en ja als zij horen dat de zoon van of de 
kleinzoon zoiets heb gedaan tuurlijk is het schrikken maar ja dat zeg niks over de familie weet 
je.  

155 Researcher Ok maar over jou? Denk je dat ze wat over jou zeggen?  

156 Respondent 
Dat ze iets over mij zeggen? Ja natuurlijk tuurlijk ze zeggen zij tegen hun eigen zoon:'met hem 
moet je niet omgaan'. Tuurlijk als zij dat zeggen kan ik hun niet kwalijk nemen weet je.  

157 Researcher Dat begrijp je wel?  
158 Respondent Ja tuurlijk als zij dat zeggen begrijp ik dat.  

159 Researcher Ok maar je zou wel rustig naar (plaatsnaam) gaan? Het is niet dat je je ongemakkelijk zou 
voelen?  

160 Respondent Ongemakkelijk? Nee zeker niet.  

161 Researcher Ok dan die tweede detentie, eerst was je 17 en toen was je 18 geworden en kwamen die 5 
maanden erbij.  

162 Respondent Voor mijn 18e ik was nog steeds 17 voordat ik weer naarbinnen ging.  
163 Researcher Hoe lang ben je dan buiten geweest?  
164 Respondent Drie maanden.  

165 Researcher 
Eerste 6 weken toen naarbuiten en toen 5 maanden weer naarbinnen.  

166 Respondent Ja.  
167 Researcher En was dat ook in Spijkenisse?  
168 Respondent Dat was in Zeist man.  
169 Researcher Ok en hoe was het daar?  
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170 Respondent Dat was wel ietsje anders dat wel. Met koken enzo in Spijkenisse was koken dan kreeg je zeg 
maar een bak en in Zeist was het echt, je kreeg een bak, daar stonden gerechten op en de 
spullen derbij dus mochten wij zelf, we deden met zijn allen samen, we mochten zelf koken 
dus dat was wat fijner zo.  

171 Researcher Zeist was beter dan Spijkenisse?  
172 Respondent Zeist was zeker beter dan Spijkenisse.  
173 Researcher Ok maar Spijkenisse was niet slecht in je ervaring toch?  

174 Respondent Nee ik denk dat geen een jeugdgevangenis slecht is. Er zijn meerdere jongens die daar 
geholpen willen worden snap je dus.  

175 Researcher 
Na die 6 maanden zeg maar daarna kwam je weer thuis in (plaatsnaam)  

176 Respondent Ja.  
177 Researcher En hoe lang voordat je derde straf begon?  
178 Respondent ..  
179 Researcher Toen was je 18 he?  

180 Respondent Ja toen was ik 18, in september was ik vrijgelaten, in februari ben ik gepakt dus een paar 
maanden toch?  

181 Researcher Voor je derde straf?  
182 Respondent Ja daar zat vijf maanden tussen.  
183 Researcher En hoe lang was de derde?  
184 Respondent Drie jaar.  
185 Researcher En waar was dat?  

186 Respondent Waar? Ik heb eerst in Hoogvliet Rotterdam gezeten. Dan de Schie dat is Rotterdam en daarna 
Dordrecht.  

187 Researcher Waarom ben je zo vaak verplaatst?  

188 Respondent In Hoogvliet toen zat een bekende van mij in het personeel dus werd ik overgeplaatst naar de 
Schie en in de Schie kijk dat is Rotterdam en ik kende wel niemand en daar zitten alleen maar 
Rotterdammers en hun kennen elkaar allemaal. Ze konden allemaal leuk lullen met elkaar en 
ik kon niet mee lullen. Dat was niet de enige reden maar ja.  

189 Researcher Ik hoor het ja.  

190 Respondent 
Na 5/6 maanden werd ik overgeplaatst naar Dordrecht odmat dat ook dichter bij huis is.   

191 Researcher De tweede overplaatsing heb je zelf aangevraagd?  
192 Respondent Ja.  
193 Researcher En die eerste keer?  
194 Respondent Dat heeft die bekende aangevraagd.  

195 Researcher Ok nou toen kwam je binnen, de eerste keer in volwassen detentie een stuk serieuzer. Wat 
was je mindset toen?  

196 Respondent Dat is sowieso een van de slechtste gevangenissen. Daar heb je geen magnetron je hebt niets 
daar. Je kan niet koken je hebt alleen op de afdeling een magnetron. Ik weet niet hoe het nu is 
misschien is het nu wel geregeld door de gedetineerde weet je maar toentertijd was dat niet 
het geval weet je. Je had geen magnetron je kan niet koken je moet die eten van hun eten 
weet je.  
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197 Researcher En het eten daar is?  
198 Respondent Dat is niet te vreten.  
199 Researcher Dat hoor ik van iedereen.  
200 Respondent Dat is hondenvoer man weet je.  
201 Researcher En daar de PIW'ers dat is een stuk strenger?  

202 Respondent Ja weet je je voelt gelijk die verschil, waarom? Omdat je van de jeugdgevangenis kwam. Van 
de jeugdgevangenis daarheen gestuurd worden dan mag niks weet je. Dus dat was effe 
wennen voor mij. Maar ja met de tijd wat gebeurt daar dus ja het creert jou iets anders weet 
je.   

203 Researcher En toen was je dus 18 of 19?  
204 Respondent Toen was ik 18.  

205 Researcher 
Dat is wel jong, hoe was de omgang daar? Iederen kon met elkaar lullen en jij niet?  

206 Respondent Ik kon wel lullen maar als zij, dat is niet die hele issue dus hoeven niet daarop in te gaan weet 
je. Ik vond daar gewoon, ik was, ik had ik kende ook meer mensen in Dordrecht. Daarom ben 
ik overgeplaatst.  

207 Researcher 
Maar je was wel jong op je 18e, dan was je de jongste daar. Ik kan me voorstellen er zitten 
toch wat zwaardere jongens zeg maar. Heeft het iets met je gedaan? Je kon er wel gewoon 
mee? Voelde je je daar relaxed of wat is je ervaring?  

208 Respondent Ja   
209 Researcher Als je het zo goed mogelijk als het kan terug kan halen.  
210 Respondent ...Wat was de vraag ook alweer?  
211 Researcher Ok eerst in HVB Hoogvliet.  

212 Respondent 
Daar heb ik niet veel gezien ik had beperking dus moest 23 uur in mijn cel blijven.  

213 Researcher Heeft iedereen beperking daar?  

214 Respondent Nee had te maken met delict. Ik was net daar en had gelijk twee weken beperking dus ik had 
contact met niemand. Ik moest apart luchten zo snap je dus ik heb daar in de Schie meer 
mensen gezien.  

215 Researcher Hoe waren de mensen in de Schie?  

216 Respondent 
Zoals elke gevangenis weet je. Veel ouderlingen, ik was misschien de jongste daar. Gewoon je 
probeert gewoon je eigen weg te vinden. Tuurlijk je komt in aanraking met andere jongens en 
die vragen om dingen weet je.  

217 Researcher Positief of negatief contact?  
218 Respondent Positief geen negatief in ieder geval.  

219 Researcher 
Een paar van die jongens die je daar hebt leren kennen spreek je die nog?  

220 Respondent Daarna? Toen ik daar weg was? Nee, nee, nee,nee,nee,nee,nee.  
221 Researcher En dan in Dordrecht?  
222 Respondent Dordrecht heb ik de meeste tijd doorgebracht.  
223 Researcher Hoe is het daar?  
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224 Respondent 
Dordrecht ja weet je ik vond het wel beter dan die vorige twee weet je. Maar wordt ook 
steeds soberder enzo dus het wordt er niet beter op snap je.  

225 Researcher Vind je het terecht dat het soberder is?  

226 Respondent 
Nee ik vind het onterecht. Toen ik wegging kwam er ook gelijk een nieuw rooster bij. Ik heb 6 
verschillende roosters gehad in 2-en-een-half jaar tijd. Steeds strenger steeds soberder dus ik 
was blij dat ik weg was.  

227 Researcher Zou je kunnen omschrijven of je menselijk behandeld bent?  

228 Respondent 
Mensenlijk behandeld wat is mensenlijk behandeld? Ja als je je aan de regels houd is het 
allemaal simpel. Maar sommige jongens hebben daar moeite mee.  

229 Researcher En die regels waar je je aan moet houden, zijn dat redelijke regels?  

230 Respondent 
Met gezond verstand dan zijn dat gewoon redelijke regels weet je. Soms kunnen zij nee 
zeggen op dingen waar ja van zegt:'hoeft niet weet je' maar als je dat in je hoofd hebt dan 
hoopt dat zich op en barst dat maar als je dat gewoon weg kunt zetten dan kun je je aan de 
regels houden. Maar toch moeilijk waarom? Want omdat je ook met allerlei mensen te maken 
hebt die niet aan de regels kunnen houden die schreeuwen. In die chaos moet je met gezond 
verstand aan de regels kunnen houden en dat is moeilijk snap je? Dat je tussen al die chaos 
rustig kunt blijven als er nee gezegd wordt op iets wat je denkt ja...  

231 Researcher En wat is die chaos die je nu beschrijft?  

232 Respondent Wat is die chaos? Je hebt 60 mensen op de afdeling en maar ze kunnen bijvoorbeeld niet 
allemaal tegelijkertijd buiten de deur worden gezetn, onderste verdieping en bovenste 
verdieping. Als je met 30 man moet koken moet roken moet drinken moet bezoeken moet 
douchen, als 30 man moet koken dat kan niet er zijn maar vier pannen. Als 30 man moet 
douchen binnen een kwartier dat kan ook niet er zijn maar 8 douches. Dus je moet zelf rustig 
blijven.Alles bij elkaar gewoon dat geschreeuw enzo dat gewud enzo weet je dat sla ik toch 
allemaal op snap je.  

233 Researcher En hoe word dat geregeld als er vier pannen zijn en acht douches? Dan wordt het onderling 
geregeld?  

234 Respondent 
Ja natuurlijk met 30 tegelijk kan je niet koken meestal is het 15, 15. Maar niet iedereen heeft 
die middelen, geloof me jongens met geld in de gevangenis…90% heb geen geld daar die zijn 
gewoon sker. Dus als je wat moet kopen ja. Als iedereen geld heeft zou het chaos zijn.   

235 Researcher Maar onderling verlipe het eerlijk?  
236 Respondent Ja tuurlijk ja.  
237 Researcher Geen Amerikaanse toestanden?  
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238 Respondent Ja je hebt ook een soort van rang die je onderling weet iedereen. Je hebt junks zwervers, 
daarna heb je die jongere die gek doen maar ook eigenlijk niet echt geld hebben maar door 
hun mondje derboven kunnen staan weet je. Oftewel door hun uiterlijk of gedragen en je hebt 
dan daarboven de mensen de jongeren zeg maar met wat met wat steun van de familie of zelf 
een beetje gemaakt geld en daarboven heb je de jongens die geld hebben weet je. En die 
groep is niet heel groot.  

239 Researcher Dus de rangorde is gebasseerd op hoeveel geld je hebt?  

240 Respondent Ja in de gevangenis als je veel geld hebt dan, dan , dan…al ben jij homo…als je geld hebt dan 
sta je boven. Ik zat met een homo vast, hij had geld, niemand kon hem wat maken snap je? Als 
die geen geld had zouden ze hem elke dag slaan snap je? Dus ja zo werkt dat. Geld is alles 
daar.  

241 Researcher Was er wel wat geweld onderling want je zegt elke dag slaan?  
242 Respondent Één keer, één keer in de 10 dagen ofso 14 dagen weet je.  
243 Researcher Niet elke dag dus?  

244 Respondent 
Nee, nee zeker niet. Soms heb je tijden van heel vaak weet je en soms heb je een tijdje niks, 
dan verloopt alles goed. Oorzaak van de geweld is drugs snap je als iemand niet betaald.  

245 Researcher Gebruik je zelf?  
246 Respondent Nee ik gebruik zelf niks.  
247 Researcher Wel een keer gedaan?  
248 Respondent Wat geblowd en gerookt maar ik ben nu gestop.  

249 Researcher Ok ik kijk snep eventjes…Ja als we nog even terugkijken op je zaak hoe dat verliep, je proces 
bijvoorbeeld en wanneer je bent opgepakt. Als je terugkijkt denk je dat het allemaal eerlijk 
verlopen is?  

250 Respondent 
Algemeen als je algemeen kijkt ja…Je moet objectief kunnen kijken weet je naar de zaak. Als je 
gewoon zo bekijkt dan heb ik gewoon de straf gekregen ik heb niet veel gekregen of niet 
weinig dus gewoon normaal als ik vergelijk met andere zaken..  

251 Researcher Vond je je straf wel terecht?  
252 Respondent Terecht? Het is gebeurt ja…  
253 Researcher Je weet het niet?  

254 Respondent 
Terecht wat is terecht snap je? In Nederland is het strafbaar ja wat moet ik daarop zeggen.  

255 Researcher Is het in andere landen niet strafbaar?  

256 Respondent Tuurlijk wel ja wa ga ik zeggen. Kijk je weet ik kan dat krijgen ik heb dat gekregen snap je is 
bulls#$%^als ik zeg ik wil geen straf.  

257 Researcher 
Wat vind je van politie en justitie nu na je straf? Je hebt het allemaal zelf ervaren van dichtbij.  
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258 Respondent Kijk tuurlijk justitie kijk in mijn zaak is het soms spelen ze weleens vieze spelletjes. Er was iets 
gebeurt was een mede-verdachte die had onder ede verklaard dat bijvoorbeeld niets mee te 
maken had en dus zijn ze naar die inrichting gegaan om een nieuwe verklaring af te geven 
want hij zei eerst ja...toen had hij gezegd van ja hij had wel gedaan maar ik kreeg dat niet te 
horen en ik was veroordeeld en ik was in hoger beroep en één dag voor het hoger beroep zou 
beginnen hebben ze toen dat mailtje gestuurd naar mijn advocaat van we hebben dit nog dat 
hij dat had verklaard en toen zijn wij gepakt met die hoger beroep want ja dat zal niet goed 
meegaan snap je. Dus dat soort dingetjes zo zijn ze wel weet je strategisch. Want wij konden 
daar niks op zeggen, zij faxendat  op de laatste dag naar mijn advocaat en mijn advocaat belt 
mij met spoed op en ja dat is misschien dan niet handig om in hoger beroep te gaan want ik zit 
al zo lang en ik ben bijna vrij en ik weet zeker dat ik niet lager zou krijgen want lager kon toen 
niet dus dat blijft gewoon. Dat is een dingetje dat justitie doet, het is misschien een kleine 
dingetje maar...  

259 Researcher Maar justitie het werkt wel denk je over het algemeen.  
260 Respondent Het werkt wel? Weet je ik heb daar geen mening over.  
261 Researcher Nooit gehad?  
262 Respondent Nee.  

263 Researcher 
Ok even terug naar mijn lijst ja na je laatste straf, drie jaar uitgezeten ook.  

264 Respondent 
Ja ik heb vijf jaar gekregen en drie jaar uitgezeten. Ik heb nog 6 maanden te gaan door goed 
gedrag en ik zit nu in mijn VI dat is de laatste 1/3 van je straf voorwaardelijke…  

265 Researcher Ok en na Dordrecht ben je meteen hier gekomen?  
266 Respondent Ja.  

267 Researcher 
Ok en we zitten hier bij stichting Moria, hoe lang zit je nu al hier precies?  

268 Respondent Vanaf januari.  
269 Researcher Ok en wat zijn je plannen hierna?  
270 Respondent Mijn plannen hierna?   
271 Researcher Hoe lang zit je hier nog?  

272 Respondent 
Dat is onbekend ik ben ingeschreven voor hoe noem je dat? Woningbouw. Dus dat is wachten 
wanneer er een woning vrijkomt snap je, want wij hebben een urgentieverklaring. Ik wil mijn 
crossfitdiploma halen en als ik dat heb behaald zou dat een hele stap voor mij zijn. Tuurlijk je 
moet solliciteren bij een crossfitschool, dat is nu mijn doel een baan bij een crossfitschool. Als 
dat gebeurt gaan we stappen vooruit.  

273 Researcher Ok en nu je hier zit heb je ook contact met je familie enzo?  
274 Respondent Jazeker, ook Turkije geweest 30 dagen   
275 Researcher Met je familie ook?  
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276 Respondent 
Ja ik heb ze 5 jaar niet gezien snap je? Want ik zat de afgelopen vijf zomers vast. Nu weer 
terug weet je dus ja nu verder gaan waar het was.  

277 Researcher Als je gaat solliciteren denk je dat je dan last hebt van je verleden?  

278 Respondent 
Maakt niet uit wat je solliciteert? Ik heb een kennis gesproken en die zat bij defensie en ik heb 
ook interesse in defensie weet je dus toen heb ik geinformeerd…en bleek dat als je in de 
gevangenis hebt gezeten dan kom je niet in aanmerking. Dat is wel vervelend maar ja.  

279 Researcher Heb je daar last van?  
280 Respondent Ik solliciteer niet elke dag dus ik heb daar niet veel last van.  

281 Researcher 
En sociale contacten ken je mensen hier in de stad of in (plaatsnaam)?  

282 Respondent 

Ik ken niet veel mensen buiten stichting Moria. Dat verloopt wel wat stroever. Ik wil het niet 
gelijk racistisch benoemen maar mensen groeten je hier niet snel op straat. In andere steden 
is wel wat anders.Daarom heb ik een brilletje op dan denken ze misschien dat ik student ben.  

283 Researcher Heb je anders lenzen in?  
284 Respondent Nee man dit is gewoon voor de sier toch.  
285 Researcher Serieus?  
286 Respondent JA  
287 Researcher Ok staat niet verkeerd.  
288 Respondent Dankjewel man.  
289 Researcher In (plaatsnaam) bij die crossfit school.  
290 Respondent Dat is in (plaatsnaam)  
291 Researcher Ok ja precies maar bij je werk daar weten ze wel van je verleden af?  
292 Respondent Ja want het gebouw daar zitten allemaal mensen met vanalles.  
293 Researcher Ok en klanten die daar komen?  

294 Respondent Ook ja ook dat zijn ook vaak mensen met uitkeringen en huisvrouwen die willen afvallen. Dus 
allemaal.  

295 Researcher Je verteld daar wel over je verleden?  

296 Respondent Ja ik had een tijdje enkelband dus toen konden zij zelf wel zien weet je. Ja en daar heb je ook 
stagiaires enzo van de HAN enzo en het verschil tussen mij en de stagiaires zie je ook gelijk 
enzo.  

297 Researcher Hoe zie je dat gelijk?  

298 Respondent Ja dat zijn Nederlandse dames en jongens weet je. Ik en mijn vriend die daar zitten ja hun 
weten wel hun weten dat wel.  

299 Researcher Vertel je dat ook?  

300 Respondent Als ze vragen hebben dan stellen ze die maar. Zij kunnen wel gewoon mij gewoon plaatsen 
weet je.  

301 Researcher Dus als iemand het vraagt in principe dan zou je het wel vertellen? Je denkt niet dat mensen 
slechter over je denken dan?  

302 Respondent Slechter over mij denken ja… Dat dat kan die kans zit er wel in maar maar ik maak me daar 
weinig druk om want ik denk dat de mensen die daar komen wat minder snel verordelen dan 
normale burgers.  

303 Researcher Je bent zelf ook een normale burger toch?  
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304 Respondent Ja op dit moment wel.  
305 Researcher Zo zie je jezelf wel?  
306 Respondent Officieel wel maar zo voel ik me niet altijd. Ik probeer het wel te zijn.  

307 Researcher 
Ok en dan op je achtergrond, voel je jezelf meer Nederlands of meer Turk?   

308 Respondent Ja dat is een moeilijke vraag, moeilijke vraag man ik weet niet hoe ik het juiste antwoord erop 
moet geven man.  

309 Researcher Niet bang zijn!  

310 Respondent Nee ik ben sowieso niet bang maar ik wil er graag het juiste gevoel op zeggen. Kijk als ik hier 
fiets, als ik bij de trein ben dan ben ik Turks en dat komt door de mensen hierbuiten weet je. 
Zij geven mij dat gevoel en ja wanneer voel ik mij Nederlands? Ik voel mezelf gewoon 
Nederlands weet je tuurlijk. Probeer mijn zusje ook enzo allemaal Nederlands te leren praten. 
Want dat is ja. En ik vind dat zij Nederlandse taal gewoon echt goed moeten kunnen 
beheersen dat is voor mij belangrijk dat zij ook gewoon Nederlandse TV kijken want dat doen 
ze nooit. Als iemand als iemand bij mij is, als iemand als ze bijvoorbeeld veel Turks praten wil 
ik soort van de tegenstand zijn door Nederlands praten en als ze veel Nederlands praten dan 
praat ik Turks een beetje om die balans te houden niet één kant steeds.  

311 Researcher 
Ok dan het laatste stuk waar het over gaat een beetje een politieke insteek ik studeer 
politicologie. Je bent 22 je hebt één keer kunnen stemmen maar…heb je ooit gestemd?  

312 Respondent 
Nee ik heb niet gestemd maar ik kon wel één keer. Als je in de gevangenis komt kan je wel één 
keer stemmen maar dan moet je het machtigen. In de PI geven ze dat papier niet want wie 
gaat dat doen? Maar in de nieuwe gevangenis krijg je wel die brief maar ik weet niet eens wat 
ik toen heb gedaan maar mijn voorkeur naar de partij bedoel je?  

313 Researcher Ja heb je een voorkeur?  

314 Respondent 
Ik heb heel lang de Nederlandse politiek gevolgd op TV weet je en ik denk niet dat een 
voorkeur heb.Er zit niks tussen waar het mij dichtbij voelt zeg maar.  

315 Researcher Maar je volgt de politiek wel zeg je?  

316 Respondent 
In de PI heb ik het heel lang gevold want je moet TV kijken snap je. Ik keek geen films dus veel 
Nederlandse TV De Wereld Draait Door, Pauw en Witteman en die argumenten allemaal.  

317 Researcher Dat is de laatste twee drie jaar begonnen?  
318 Respondent Nee jaa jaa.  
319 Researcher Ok en vind je het interessant?  

320 Respondent 
Ik vind dat machtstukje wat interessanter dan dan wat zij zeggen deromheen draaien.  

321 Researcher Wat bedoel je met machtstukje?  
322 Respondent Kijk die mensen werken ook in gemeentes toch.  
323 Researcher Ja.  
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324 Respondent Daar heb je ook dingen te zeggen in de gemeente enzo en dat vind ik wel interessant. Dat jij 
wat kan betekenen voor de gemeente. Als ik iets in de gemeente zou zijn…kamerlid…kamerlid 
noem je dat toch?  

325 Researcher Gemeenteraadslid.  
326 Respondent JA gemeenteraadslid dat vind ik wel interessant eigenlijk.  
327 Researcher Dus in (plaatsnaam) heb je in (plaatsnaam) ok wat gevolgd?  
328 Respondent Nee daar houd ik me ver buiten man.  
329 Researcher Waarom ver buiten?  

330 Respondent Omdat ik nog andere dingen aan mijn hoofd heb dan de politiek volgen. En tuurlijk politiek 
volg ik wat tussendoor maar ik heb deze tijd…ik kijk niet vaak tv dus Ik heb al de telefoon enzo 
yallah moeten missen vandaar ik zit er veel op snap je. Dus ik houd me vaker bezig met onzin 
dan politiek.  

331 Researcher In (plaatsnaam) had je wel zoiets van ik ga iets doen?  

332 Respondent Nee niet in (plaatsnaam) maar gewoon in detentie kijk eigen mensen daar wat voor betekenen 
snap je.  

333 Researcher Voor je eigen gemeenschap daar.  
334 Respondent Ja.  
335 Researcher Zou je dat nog ooit willen doen?  

336 Respondent 
Eerst moet ik andere dingen voor elkaar krijgen mijn leven op de rails krijgen. Als het heel 
goed met mijn leven gaat dan misschien in de toekomst maar nu zeker niet.  

337 Researcher Ok en dus ik denk over ongeveer anderhalf jaar ongeveer zijn de verkiezingen al. Zou je dan 
gaan stemmen?  

338 Respondent 
Dan zou ik wel soort van kort willen verdiepen weet je. De juiste mensen kunnen ze gebruiken.  

339 Researcher 
Ok dat zou je wel willen doen? Ok waarom zou je dan toch willen stemmen?  

340 Respondent 
Omdat het toch belangrijk vind het welzijn van dit land snap je door in principe op de juiste 
mensen te stemmen. Als dat kan bijdragen tuurlijk.  

341 Researcher Je hebt het over de juiste mensen..  
342 Respondent Ja. Ik zeg niet dat het niet de juiste mensen zijn.  
343 Researcher Vind je politici betrouwbaar over het algemeen?  
344 Respondent Ik denk dat zij ook gewoon geil zijn van dat macht snap je.   

345 Researcher Ja en heb je een persoon in je hoofd waarvan je denkt dat het een goede vertegenwoordiger 
is?  

346 Respondent Een goede vertegenwoordiger? Maar ik hoor dat die Jesse Klaver het heel goed doet. Dat hij 
echt…maarja dan denk je toch weer…  

347 Researcher Wat vind je goed aan hem?  

348 Respondent Nee ik ken hem niet zo goed maar heb hem een paar keer horen praten en hij komt goed uit 
zijn woorden snap je. Ik hoor dat veel mensen dat zeggen dat hij de goede is. D66 toch of 
Groenlinks?   

349 Researcher Groenlinks, spreek je daar mensen over?  
350 Respondent Nee dat zag ik op tv.  
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351 Researcher 
Waar haal je je informatie vandaan? De meeste informatie komt van tv af?  

352 Respondent Ja al mijn informatie komt van tv.  
353 Researcher En nu?  

354 Respondent Nu geen, ik volg de Wereld Draait Door, Pauw ik volg niks meer. Ik kijk gewoon op internet en 
ja.  

355 Researcher Dat wel?  
356 Respondent Ja nu.nl enzo.  
357 Researcher Social media ook?  

358 Respondent 
Social media ja maar ik zet niet al die dingen erop. Social media heb ik gewoon vrienden enzo.  

359 Researcher 
Nee ok maar er zijn wel allerlei mensen die vanalles op social media posten.  

360 Respondent Je komt van alles tegen l;opt, klopt, klopt maar ik heb alleen maar familie op facebook dus ik 
kom heel vaak wat Nederlandse media over Turken zeggen. Dus ja ik kan het wel allemaal 
opslaan maar ja. Ik sla het gewoon in mijn hoofd op ik kijk lees het wel, vandaag weer wat 
stond er? Wat stond er nou? Dat Oostenrijk, nee Amnes had in Oostenrijk een brief gestuurd 
naar allerlei bewoners die de coupplegers steunden om geld te vragen. Kijk wat de EU zegt dat 
is erg maar ik ga daar niet op in dat is niet mijn pakkie an  

361 Researcher Vind je dat de Turkse bevolkingsgroep goed wordt vertegenwoordigt?  

362 Respondent 
Nee in Europa helemaal niet, die proberen de Turken zwart te maken.  

363 Researcher En in Nederland?  
364 Respondent In Nederland ook zeker, zeker.  

365 Researcher Ok welke partij heeft de voorkeur of denk je dat de Turkse bevolkingsgroep het beste 
vertegenwoordigt.  

366 Respondent 
Ik weet niet welke partij, kijk vroeger was het de PVDA maar nu is het minder omdat Turken 
niet meer op de PVDA stemmen. Vroeger 90% stemde PVDA.  

367 Researcher Waar stemmen ze nu op?  

368 Respondent 
Ja kijk nu stemmen ze beetje verspreid. Maar terugkomen op Turkije zij worden gewoon door 
media niet echt positief beschreven snap je. Zeker Nederland. Mensen twijfelen aan die coup 
enzo weet je dat doet mij wel pijn snap je.   

369 Researcher Volg je de Turkse politiek wel?  
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370 Respondent Nee ik volg de Turkse politiek ook niet omdat het mij tot begin mei helemaal niks aanging 
omdat ik daar niet leef maar tuurlijk mijn familie woont daar wel en ik wil wel dat het goed 
gaat met hun en ik kom daar elk jaar op vakantie. Maar ik was die dag toen die coup gepleegd 
was was ik aangekomen in Turkije dus...en toen toen was die coup en ging ik ook gelijk die 
media volgen maar ik kon niet echt elke dag volgen. Ik wist dat, dat, dat,dat.....Nederlandse 
media weer iets zou verzinnen dat niet waar zou zijn snap je. Ik vind dat niet fijn om te horen 
want er zijn ook mensen doodgegaan snap je. Ik weet niet of ze allemaal te geloven zijn maar 
ik geloof het wel. En kijk ik weet ook niet 100% of die zaak... En het was één dag ja en ze 
sliepen niet dus ja....Dus als ik terugkom en mensen twijfelen aan die coup terwijl de mensen 
daar teveel pijn hebben maar aan de ene kant blij zijn dat het niet is gelukt...MAar toch het 
gevaar zit er wel weet je en Turkijewordt  wel van heel veel kanten aangevallen amar toch 
blijven wij die boosdoener snap je. Aks ons als opeens Erdogan harde taal spreekt dan wordt 
dat gelijk door Nederland en door Europa gelijk als iedereen aangevallen wordt snap je. Maar 
ik lig daar niet wakker van. Als mensen in mijn omgeving daar over willen praten dan wordt ik 
ineens bij betrokken. Aks het aan mij ligt praat ik daar niet over en de mensen om mij heen 
ook niet omdat ik zelf niet 100% kennis en en er worden allerlei dingen gespeculeerd en ik wil 
me eigen daar niet laten. Ik hoor daarvan wel op de hoogte te zijn dat is misschien mijn plicht 
weet je maar als je het daar elke dag over hebt dan wordt je moe snap je. Kijk het is geen 
onzin maar hun kennen mij niet dus ik maak er liever....liever eerst mijn leven op orde dat is 
mijn eerste prioriteit.  

371 Researcher Ok dan de laatste vraag, ik heb wat mensen meer benadert. Waarom wilde je meewerken aan 
dit onderzoek?  

372 Respondent 
Ik zal je eerlijk zeggen misschien tot Maart zou ik als je me voor maart zou komen zou ik 
zeggen:'nee man'. Ik zeg altijd:'nee' en ik wil daar niet aan meewerken aan niks:'f%^$ die 
s#$%' maar sinds maart heb ik een soort van andere mindset weet je. Ik denk positief en weet 
je jij bent ook lerende weet je jij moet ook groeien weet ik veel dus ik zie het gewoon als, ik 
help jou om jou verder te helpen als ik jou kan helpen om jou verder jou kennis enzo dan doe 
ik dat graag en ik hoop dat in de toekomst mij dat ook gebeurt ik bekijk het zo snap je. Het is 
niet zo dat ik het heel graag over mijn verleden wil praten over justitie of wie dan ook. Over 
justitie kan je zoveel andere mensen vragen ik hoef niet persé die  persoon te zijn. Maar 
gewoon als persoon als ik iemand kan helpen die lerende is, snap je wat ik bedoel dus dat is 
meer mijn ding en ik weet dat het in de toekomst met mij ook gebeurt dat iemand dat zo doet.  

373 Researcher Dankjewel!  
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5. Respondent profiles 

X-axis Values 

Age 1-100 (respondent’s age in years 

Y-axis (variables) Values 

Education 0= No education 

1= Primary school 
2= Secondary school 
3= Lower vocational education 

4= Higher vocational education 

5= University 

Work and income 0= No income 

1= Side job 

2= Social benefits 

3= Low income  
4= Medium income  
5= High income  

Marital status 0= Single 
1= Relationship 
2= Married 

Family ties 0= No contact 
1= weak contact 
2= strong contact 

Mobility 0= Stayed put 
1= Moved 

Membership of civil associations  0= Member of <1 civil associations 
1= Member of 1 civil association 
2= Member of >2 civil associations  

Voting 0= Did not vote 
1= Did vote 

 

 

Respondent #1  

Age  46 

Nationality Dutch 

Source   Kerken met Stip 

Location Province of Utrecht 

Variables Description Paragraphs 

Education Completed secondary education and lower vocational education. 
Unfinished Intermediate Vocational Education. 

34, 36, 53, 56 

Work and income Low income. Employment in printing office and after served sentence bike 
assemblage. The period before the respondent’s incarceration and divorce 
was better from a financial standpoint. 

34, 36, 40, 44, 46, 50, 313 

Marital status  Married at the age of 27 for 9 years. Divorced after arrest. No new 
relationship. 

91, 93, 97, 330, 333 

Family ties  Strong relationship with parents. Still visits regularly. 81, 82 

Mobility  Except for jailtime the respondent has always lived in the same area. 77 
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Membership of civil associations  None before sentence. Volunteering and church membership after 
sentence. 

155, 156, 163, 169, 318, 322 

Sentence Spent  6 months in the koepel in Haarlem and 12 months in Nieuwegein. 
Characterizes his sentences as mostly negative. Although the respondent 
experienced a lot of negative interaction with fellow inmates, stating he 
lost a lot of faith in humanity, he also build some more positive 
relationships. The treatment in jail by guards was slighty more positive 
although the only real positive interaction was with the preacher. 

233, 237, 239, 241, 245, 263, 265, 269, 
275, 280, 281, 283, 285, 289 

Stigma  The respondent experiences the stigma first hand because he is not 
eligible for a VOG. The respondent wants to forget this period of his life 
but feels that different organizations constant require him to reveal his 
past. Although the respondent voluntary shared his past with one of his 
bible circles he choses to not disclose more thn necessary to the outside 
world. 

303, 305, 327 

Voting  The respondent votes but motivates this by stating he used to vote purely 
randomly. In the later years he became interested in the populist radical 
right (PVV). 

107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 
125, 132, 133, 135, 141 

Political efficacy  The respondent occasional reads the paper  and listens to radioshows. The 
respondent doesn’t necessarily believe in the reliability of politicians in 
general but believes in Geert Wilders potential:’he just needs the right 
people in his party’. 

109, 113, 149, 171, 173, 200, 201, 216 
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Respondent  #2  

Age  37 

Nationality Dutch 

Source   BONJO 

Location Province of Noord-Brabant 

Variables Description Paragraphs 

Education Completed secondary education. 24, 44 
Work and income Illicit trading supplemented the relatively high income of this respondent 

who worked as a roofer, construction worker and slaughterhouse 
employee. The respondent however got deep into debt between 19 - 35. 
After his last sentence in 2009 the respondent did not qualify for 
additional social security measures and faced a tough year. After qualifying 
in 2010 the respondent retroactively recieved social benefits.   After his 
last sentence the respondent started his own business in rehabilitation 
and prevention. 

24, 26, 36, 40, 44, 48,, 54,  57 

Marital status  Married at the age of 25 – 30 in what the respondent described as a 
destructive relationship. Got engaged in 2013 at the age of 34. 

91, 93, 97, 330, 333 

Family ties  Weak relationship with parents and siblings. Few contacts after last 
sentence. Happy with his own family of three children. 

24, 44, 48, 50 

Mobility  After the respondent served his first sentence he moved out of the house 
in between his 19th and 20th. The respondent stayed put in the same 
area. This stay got interupted by two additional sentences. 

24, 36, 50, 70, 72 

Membership of civil associations  None before sentence. The respondent started volunteering after his last 
sentence as a tutor, handyman, caretaker and youth worker. 

46,  55, 57, 58 

Sentence The respondent served three sentences. Two of these sentences of 6 
months were served at the maximum security prison in Vught, first at the 
age of 18 in 1997and second in 2008. The third sentence of 3 months was 
served in 2013 in Heerhugowaard.  The respondent spent most of his time 
reading but did stress the cleavage between inmates and guards. Guards 
represent authority against which the inmates position themselves/are 
positioned. 

30, 64, 70, 72, 74, 76, 101, 102, 103, 
104, 106 

Stigma  The respondent experiences the stigma attached to ex-prisoners in his 
work as an experience expert. In this role he is a visible ex-felon. The 
neg5ative reaction  that the responded experienced from society has led 
to resistance.  

2, 4, 6, 10, 14, 24 

Voting  The respondent has voted two times. The last time was somewhere in the 
period 2005/2006.  The respondent is not planning on voting ever again. 

83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 96, 100, 134 

Political efficacy  The respondent is very interested in politics and takes in an anti-
establishment anti-authority attitude. The time that he voted it was done 
under ‘peer pressure’. A vote cast is a vote lost. 

98, 102, 108,130, 131, 132 
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Respondent  #3  

Age  30 

Nationality Dutch 

Source   Kerken met Stip 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables  

Education Completed secondary education. After his last sentence, in 2013, the 
respondent completed a higher vocational education in miiddle 
management 

48, 251, 252, 253, 254, 255, 259 

Work and income The respondent worked in inland shipping for most of his life. During his 
last sentence the respondent wanted to work as an experience expert and 
now has established an publicly funded foundation aimed at rehabilitation 
and resocialisation of ex-prisoners.  

44, 54, 76, 205, 209 

Marital status  The respondent had a child with his ex-girlfriend before 2010. After his last 
sentence the respondent remarried and now has another child with his 
current wife. 

91, 93, 97, 330, 333 

Family ties  The respondend was in an abusive relationship with his mother. From the 
age of 11 the respondent spent most of his time in foster care and on 
boarding schools. After his last arrest the respondent broke off all contact 
with his family. Now the respondent is ammending his family relations, 
building atight bond with his father. 

24, 30 44, 48, 50, 81, 131, 221 

Mobility  After the age of 11 the respondent moved a lot through foster homes and 
boarding schools. After his first incarceration the respondent moved to live 
in a place of his own. In 2006 then the respondent spent a couple of 
months in Bosnia in the period of 2006-2007. After returning from Bosnia 
the respondent served an additional sentence before moving to Germany. 
In 2010 the respondent was incarcerated for the last time and returned to 
the Netherlands. 

40, 54, 56, 62, 72, 78, 94, 131 

Membership of civil associations  In his youth the respondent was involved in competitive swimming and a 
municipal youth council. 

2, 91, 218, 219 

Sentence The respondent got arrested for the first time at the age of 11 and served 
youth detention at an educational camp. The camp , at the time, did not 
provide much value. As an adult in 2010 the respondent served a sentence 
of 9 months in Haarlem and finished his sentence at a psychiatric clinic.. In 
Haarlem the respondent was on psychoactive medication to treat 
psychotic episodes. The time in Haarlem fell heaviy on the respondent but 
the respondent also stressed that once he moved from the detention 
centre to his prison department the atmosphere relaxed. The respondent 
had fairly positive interactions with fellow prisoners and guards. 

2, 17 18, 111, 119, 121, 131, 135, 136, 
137, 139 ,141, 143, 149, 155, 157, 168, 
181 

Stigma  The respondent thinks he is lucky to not have struggled to much with the 
stigma of ‘ex-felon’. The times that he felt discriminated against, mainly in 
his youth due to soclal standing, the respondent experienced as negative.  

212, 213, 214, 215, 216, 217 

Voting  Although the respondent’s family was never very politically active , 
through foster homes and his own activity in the youth council the 
respondent was very politically involved. The respondent has consistantly 
voted. 

83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 96, 100, 134 

Political efficacy  The first political involvement of the respondent was at the age of 15 
when he flyered on the streets for the socialist party, which fitted his anti-
establishment attitude at the time. After moving after youth detention the 
respondent got involved with the liberal party and  youth council of that 
municipality.  Ever since the respondent has taken a keen interest in 
politics. 

2,223, 225, 227, 294, 295, 296 
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Respondent  #4  

Age  55 

Nationality Dutch/Surinamese 

Source   Kerken met Stip 

Location Province of Utrecht 

Variables 
 

Education Completed secondary education and the lower vocational technical 

education. 

40 

Work and income The respondent worked as a mechanic until about his 23rd and was fired 

partially due to addiction issues. After struggling with his addiction and 

numerous arrests the respondent was employed in multiple jobs as bus 

driver, warehouse worker and courier. The main source of income was 

illicit trading. After his last sentence the respondent was homeless and did 

not receive social benefits. The respondent now recieves social benefits 

and volunteers at a care farm. 

44, 54, 76, 118,  205, 209 

Marital status  The respondent was married at the age of 23 and has a child. At the age of 

28 the respondent divorced. After a brief period of contact with his wife 

and child the respondent untill this day has no contact with them. 

58, 62, 76 

Family ties  The contact of the respondent with his siblings and parents was always 

good. 

58. 102, 170, 171, 172, 183, 184 

Mobility  After moving from Suriname to The Netherlands at the age of 14. After 

moving around a couple of times the respondent lived in the same city 

until his first sentence at the age of 22. Until around his 37th the 

respondent was incarcerated on many occasions and experienced brief 

periods of homelessness. Now at the age of 55 the respondent once again 

remains fairly stable, switching periodically between two main adresses. 

16, 18, 20, 22, 24, 34, 114, 116 

Membership of civil associations  The respondent is a member of the reformatoric church in his town. 

Furthermore the respondent also hinted at membership of a to come 

political fraction in the local municipality. 

26, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216 

Sentence At 22 the respondent was arrested and incarcerated for the first time for a 

period of 5 months. To fund his addiction the respondent was incarcerated 

a bunch of times until around the age of 37 when the respondent reached 

durable sobriety. The prison as the respondent describes it was a welcome 

change of pace, as the respondent experienced structure and lots of social 

contacts in correctional institutes. The respondent continued his addiction 

in prison. 

52, 56, 72, 90, 121, 122, 123, 124, 

132, 180, 185 

Stigma  The respondent does believe other citizens do not look favourably at him 

as an ex-felon. But the respondent also believes that as long as he can 

engage in a dialogue with people he can convice them. Examples of this 

were lectures and speeches he gave at the police academy and church.  

142 
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Voting  The respondent has began voting consequently  somewhere in the last 20 

years, probably after the end of  the last incarceration in 1998. 

163, 164, 165, 166, 167, 168 

Political efficacy  The respondent believes in the power of dialogue to engage people and 

change perceptions. Furthermore the respondent is involved in a 

periodical ‘political café’ with a group of people who he hints have political 

aspirations.  This group discusses actual political events and evaluate the 

track record of parties to inform their upcoming election picks. 

144, 145, 146, 148, 150, 196, 200, 

201, 202 
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Respondent  #5  

Age  36 

Nationality Dutch/Surinamese 

Source   BONJO (advertisement) 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables  

Education After following a lower vocational education the respondent graduated a 
higher vocational education in management in 2006. 

28, 48, 192, 193 

Work and income Although the respondent is fairly well educated he was never employed at 
his level. First after working in retail for 6 years the respondent started a 
small liquor business. This income was supplemented by illicit trade. After 
his sentence the respondent got involved in a work project and worked in 
scaffolding. After an eye injury the respondent now invalidity benefits. 

10, 28, 30, 34, 144, 145, 146, 178, 
190 

Marital status  The respondent has a child with his ex-girlfriend. Contact between the 
parents and child is stable. 

56 , 66, 67, 176 

Family ties  The contact of the respondent with his siblings and mother was always 
good.  The respondent has no contact with his father since the age of 12. 

22, 54, 108, 144 

Mobility  The respondent moved once as the age of 12. After this move the 
respondent stayed put in the same area, only briefly interupted byperiods 
of incarceration. 

24, 25, 26, 72, 170 

Membership of civil associations  The financial situation of the respondent did not allow him to have a 
longer membership at a sportsclub or other association. 

38 

Sentence At 31 the respondent was arrested and incarcerated for the first time for a 
period of 36 months . First 5 months in Zwaag and later he was transfered 
to the Schie.  In Zwaag the respondent felt a cultural disconnect with his 
fellow inmates and guards. The regime he experienced as too strict. At the 
Schie the respondent was more at ease socializing more with other 
inmates. Then due to an appeal the respondent filed he had 60 more days 
to serve. He served these 60 days in Dordrecht. In this institute the 
respondent again experienced a cultural disconnect with his fellow 
inmates. In 2014 the respondent resumed his detention by transferring to 
a semi-open prison. 

34, 36, 73, 78 ,80, 90, 92, 100, 116, 
131 ,132 ,138, 153, 154 ,166, 201 

Stigma  The respondent is careful with details about his past. He will only reveal 
them if absolutely necessary.  

179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 
188 

Voting  The respondent has voted in his past but this got interrupted by his 
incarceration. The respondent is not sure yet if he will vote in the future. 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
232, 272 

Political efficacy  The respondent has not been bothered with politics after his sentence. He 
is convinced that corruption is prevalent at all levels of government, also in 
an established democracy as the Netherlands. Despite this finding he 
believes we have to trust in government. A vote of one man however 
makes no difference and is therefore worthless. 

209, 211, 215, 230, 234, 256, 257, 
258 
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Respondent  #6  

Age  69 

Nationality Dutch  

Source   Kerken met Stip 

Location Province of Utrecht 

Variables  

Education The respondent graduated at a  lower vocational technical education. 42 

Work and income The respondent started his career as a plumber for 9 years. After his rist 
incarceration he worked at a boat factory. After his second incarceration 
his career continued in logistics and ended up in unemployment benefits. 
After his third prison sentence the respondent worked in a couple other 
jobs before retiring. 

49, 51, 52, 80, 86 ,104, 105, 106, 198 

Marital status  The respondent married in the 70s, divorcing in 1978/1979. 60, 65, 66 

Family ties  The respondent had a struggling relationship with his parents. He moved 
out of the house to get away from them. Contact with his parents and 
sister eroded. After his sentences he build the contact with his sister back 
up. 

36, 60, 134, 248, 249, 250, 252 

Mobility  The respondent moved 17 times after moving out of his parental house. 7, 8, 9, 10, 60, 83, 84, 112 ,113, 114 

Membership of civil associations  In his youth the respondent was a member of a swimming club. After his 
last sentence the respondent became active in the church and specifically 
the LGBT-friendly events. 

20, 22, 172, 184, 245, 246 

Sentence At 47 the respondent was sentenced to 6 months to be served at the 
special care unit of the ‘koepel Breda’. Later he served a second sentence. 
Seeing no result of previous treatment the respondent commited himself 
to prison and treatment. This resulted in a third sentence of two-and-a-
half years which was served in Grave until the respondent’s release in 
2000. His sentences the respondent characterized as normal. He 
underwent them.  The respondent secluded himself and only came more 
out his shell in his third sentence. 

68, 72, 98, 99, 100, 102, 126, 128, 
129, 130, 143, 144, 150, 154, 158, 
202,205, 206 

Stigma  The respondent is careful with details about his past. He only shares this 
past with certain trusted persons and groups such as his church 
community.  

192, 193, 194 

Voting  The respondent votes consequently, first because of compulsory voting 
but the respondent continued to vote.  

220, 221, 222, 224, 225, 226, 230 

Political efficacy  In spite of the respondent always voting he does not interest himself in 
politics. The respondent does not follow the news . He voted for the social 
democrats and now socialists because their party leaders are anti-
establishment. He does trust their election promises. If you do not use the 
right to vote this is a shame. 

218, 232, 235, 236, 238, 240, 260, 
262, 264, 265, 266, 267, 268 
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Respondent  #7  

Age  45 

Nationality Dutch  

Source   ToReachIt 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables  

Education The respondent did not finish a secondary of vocational education. The 
respondent received his commercial drivers license in 2012. 

10, 16, 176, 178 

Work and income The respondent had numerous jobs for an employment agency. From the 
age of 21 most of his steady income came out of illicit trade. From 2012 
the respondent works as a truck driver. 

20, 60, 176, 178 

Marital status  The respondent never married. After his last sentence he met his current 
partner and step-daughter with whom he now lives. 

79, 80 

Family ties  The respondent has a good relationship with his parents. He eventually 
was motivated partially by his parents to stop his addiction. Both parents 
although divorced visited him in prison. 

78, 84, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 
151 

Mobility  Because of his parent’s jobs the family of the respondent moved a couple 
times in his youth.  After moving out of the house the respondent only 
switched adress to move in with his girlfriend after his last sentence. 

2, 6, 60, 163, 171, 172 

Membership of civil associations  In his youth the respondent tried some sports but was never a member of 
any type of civil association for a notable amount of time. 

20, 22, 172, 184, 245, 246 

Sentence The respondent was arrested first at the age of 11. Between 20 and 37 the 
respondent was incarcerated 3 to 4 times for periods ranging from a 
couple of months to 8 months in PI Zwaag, detention centre Amsterdam 
and panopticon Haarlem. During these sentences the respondent layed 
low and abided by the rules. 

56, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 76, 90, 
92, 94, 95, 96, 98, 104, 114, 120, 
129, 130 

Stigma  The respondent is not ashamed of his past. He immediately disclosed 
information about his past to his current partner. He does however states 
that society does not enough to accomodate ex-prisoners. 

80 

Voting  The respondent voted a couple of times in his live. He is not planning to 
vote in the future. 

185, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 
194, 196, 197, 210, 211 

Political efficacy  The respondent voted for the populist radical right party (PVV) in the past 
to protest against policies of the established parties. He however regards 
this past votes as to have no benefit. He will not vote in the future. 

201, 205, 216, 217, 219, 235, 237, 
241, 242 
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Respondent  #8  

Age  38 

Nationality Dutch 

Source   BONJO (advertisement) 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables 
 

Education The respondent completed a lower vocational education in construction. 14, 150 

Work and income The respondent worked in construction and works as a freelance carpenter 

since 2009. 

10, 12, 66 

Marital status  The respondent had a son with his ex-girlfriend in 1994  but  never 

married. This relationship stranded due to the respondent’s frequent 

sentences. Since around the age of 35 the respondent has a new girlfriend 

with whom he lives.  

58, 162, 164, 165, 166, 167, 168 

Family ties  The respondent has a good relationship with his parents and brother. He 

however has not established a consistent relationship with his son with 

whom he has no contact at the moment. 

22, 49, 50, 174 

Mobility  The respondent always lived in the same town. 14, 15, 16, 19, 20 

Membership of civil associations  The respondent was a member of different sports associations, most 

notable soccer, and quit around his 14th.  

44, 46, 48, 140 

Sentence In 1997 the respondent first spent two years in jail. The respondent did not 

recall all his incarcerations but stated to have spent a total of 1650 days in 

prison spread out between the age of 19 and 38. The respondent is very 

critical of prison regimes and changes in criminal justice and budget cuts. 

The respondent states  he always fared very well in prison but feels this is 

due to his own personality. Where he in his earlier detentions would grade 

prisons as good or satisfactory he now would give a negative mark.  

4, 8, 10, 72, 74, 85, 86, 99, 102, 106 

Stigma  Most of the surroundings of the respondent are aware of his past. This 

includes customers. The respondent understands that his past may hurt 

his social standing of work opportunities but is also not ashamed of his 

past.  

33, 34, 36, 38 

Voting  The respondent has never voted. 118, 119, 120, 121, 122 

Political efficacy  The respondent thinks that the thought of being able to influence politics 

is an illusion. He admits he is not educated in politics The respondent does 

not follow established media but does participate in debate on facebook.  

128, 134, 136, 144, 156, 188, 190, 

194, 214, 224 
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Respondent  #9  

Age  53 

Nationality Dutch  

Source   BONJO (advertisement) 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables  

Education The respondent completed pre-university education and the higher 
vocational technical education. 

87, 91 

Work and income The respondent had a relatively high income up untill 2003 where he came 
into debt. After his incarceration the respondent first experienced a brief 
period of homelessness whereafter he recieved social benefits and 
eventually got a new job slightly below his old level. Now after restoration 
of his credit rating in 2016 the respondent is out of debt. 

26, 50, 56, 58, 81, 111 128, 129, 
133 

Marital status  The respondent was married until 2003/2004. He remarried his partner 
whom he met somewhere in 2004/2005. 

47, 48, 59, 60, 61, 69, 195 

Family ties  The respondent has a good relationship with his parents and brother. He 
however has not had contact with his in years. 

84, 85, 195, 224, 225 

Mobility  The respondent moved a lot mainly after his detention. 42, 79, 119, 121 

Membership of civil associations  The respondent was a member and volunteer for a sports association. The 
respondent also was a board member of a student union and served 
conscription. 

94, 95, 97, 103 

Sentence The respondent was sentenced to 4 years plus detention under hospital 
orders. After appealing the respondent was released after roughly a year. 
The respondent spent a couple of months in the special care unit of the 
penitentiary institute Scheveningen before being transfered to a reguler 
department. Here the respondent fared reasonably well after his 
medication was lowered.  

28, 36, 54, 141, 147, 151, 152, 155, 
159, 175, 183 

Stigma  A prison sentence leaves a mark on your CV as the respondent 
experienced in job interviews. The negative attention the respondent got 
exposed to in his hometown led him to not return there. In his new 
relations and at his internal work affairs he makes no secret of his past.  

33, 34, 36, 38 

Voting  The respondent has always voted. If you have the right you have to make 
use of it. 

214, 215, 216, 217, 219 

Political efficacy  The respondent describes his political involvement as modest. He however 
is involved with confessional parties and follows their party leaders closely.  
The respondent trusts these parties. 

12. 181, 210, 211, 221, 231, 232, 
233, 235, 236, 237 
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Respondent  #10  

Age  55 

Nationality Dutch  

Source   Stichting Humanitas 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables  

Education The respondent completed a lower vocational technical education. In 
2010-2012 the respondent finished another lower vocational education in 
administration.  

24, 47, 51, 94 

Work and income After finishing his education and completing military conscription the 
respondent worked as a commercial driver and truck driver untill his arrest 
2010. After his release in 2012 the respondent now volunteers at Stichting 
Humanitas and receives social benefits. 

26, 30, 36, 43, 44, 46, 53, 54, 83, 84 

Marital status  The respondent was married in the period 1991/1992 untill 2010. Since 
2010 the respondent remains single. 

36, 73, 74, 75, 76, 168 

Family ties  The respondent has had a normal relation with his family up untill 2010. 
Since then contact with his siblings has faded. 

36, 77, 78, 145, 146, 148 

Mobility  The respondent has always lived in the same city. 6, 7, 8 

Membership of civil associations  The respondent has no membership with any civil association prior to his 
employment for Stichting Humanitas in 2012. 

19, 20, 21, 22 

Sentence The respondent was sentenced to 2 years in PI Krimpen aan de Ijssel. The 
respondent was subjected to lots of stress upon entering prison. He 
however decided to make the best out of his situation and started 
spending his time mainly with his studies. He did build some social 
contacts in prison but these did not endure his release. The respondent 
stands neutral towards his sentence. 

33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 86, 88, 89, 
90, 91, 92, 111 112, 154 

Stigma  The respondent stated that the punishment of convicts starts after a jail 
sentence. The respondent feels that society looks down on ex-detainees 
and therefore he will not disclose information detailing his past if not 
absolutely necessary. 

124, 126, 130, 136 

Voting  The respondent has never voted. 173, 174, 175, 188, 189, 190 

Political efficacy  The respondent has no interest whatsoever in politics. . 176, 182, 184, 204 
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Respondent  #11  

Age  30 

Nationality Dutch  

Source   Stichting Humanitas 

Location Province of Zuid-Holland 

Variables  

Education The respondent studied untill the age of 27, completing lower vocational 
education and higher vocational education in commercial economics. 
Finally the respondent completed a pre-master sociology. 

14, 16, 26, 40, 102 

Work and income The respondent was raised in a lower social economic class. During his 
studies he worked as a night manager in a hotel and managed two 
companies in personal fitness. Now the respondent receives social benefits 
and volunteers for stichting Humanitas. 

20, 46, 48, 98, 104, 211, 212, 219, 
220 

Marital status  The respondent is not married. 223, 224 

Family ties  The tightest relationships of the respondent withstood his sentences. In 
his youth the relationship with his father was more difficult due to divorce. 

20, 36, 138 

Mobility  After starting his studies the respondent moved out of the house. To 
pursue his academic studies the respondent moved again. Since then the 
respondent remains in the same city. 

8, 88 

Membership of civil associations  The respondent was a member and volunteered for a sportsassociation 
until his first sentence. Now he volunteers for Stichting Humanitas. 

22, 24, 30 

Sentence The respondent was sentenced two times first at the age of 19 for one 
month in Doetichem and later at the age of 28 for one year with four 
months of probation in PI Rijnmond: de Schie. His first sentence the 
respondent experienced as relatively heavy due to his age. The experience 
in hindsight was not bad. The second sentence was longer and the 
respondent experienced a disconnect with his fellow inmates and the 
guards. Talks with psychologists and the humanist and reading took up 
most of his time. If the punishment for his criminal acitivity would be lower 
the respondent would risk jailtime again. 

51, 52, 54, 60, 62, 64, 106, 129, 130, 
132, 138, 146, 154 

Stigma  The respondent is careful to disclose information about his past and 
admitted to have lost some social contacts after his sentence. The 
respondent however also states that his good relations endured. The 
respondent thought about entering politics but is being restrained by his 
past.  

79, 80, 206 

Voting  The respondent has always voted.  168, 169, 170, 190, 196 

Political efficacy  The respondent tries to follow a wide array of media sources to gain a 
broad perspective on political events. He does not necessarily believe that 
a democracy in the form we have is ideal but participation is better than 
abstaining from voting. He trusts politicians in the sense that they have to 
work in a world of compromise. 

182, 186, 188, 198, 200, 214, 215, 
229, 230 
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Respondent  #12  

Age  22 

Nationality Dutch/Turkish  

Source   Stichting Moria 

Location Province of Gelderland 

Variables  

Education The respondent studied at a Islamic primary school. After briefly following 
a lower secondary education the respondent quit to pursue a lower 
vocational education which was interrupted by the respondent’s first 
sentence. 

19, 20 

Work and income The respondent was raised in a lower social economic class. After his last 
sentence the respondent volunteers at a fitness centre and receives social 
benefits. 

291, 292, 293, 294 

Marital status  The respondent never had a serious relationship. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 

Family ties  The family of the respondent although shocked at the respondent’s 
sentences was always there to support him. 

3 4, 17, 18, 129, 130, 131, 132, 136 

Mobility  The respondent in his youth moved from the city to a quitter town. After 
his last sentence the respondent moved to Stichting Moria. 

10, 15, 16 

Membership of civil associations  The respondent was a footballplayer in his youth up until around the age 
of 15 or 16. After that the respondent has no commitment to any type of 
association. 

51, 52, 53, 54, 55, 56 

Sentence At 17 the respondent was incarcerated twice for the same fact for a total 
period of 6 months in JJI Hartelborg and JJI Zeist. Five months after his 
release, under adult law, the respondent was sentenced to three years in 
PI Rijnmond: de Schie and PI Dordrecht. Youth detention the respondent 
characterizes as strenuous but positive. The stricter regime in the PI’s 
weight heavier on the respondent but in the end he feels his punishment 
was justified.  

23, 30, 92, 93, 94, 95, 96, 116, 122, 
123, 124, 125, 126, 165, 166, 167, 
168 
169, 170, 171, 172, 250, 257, 258 

Stigma  The respondent is open to everyone with questions about his past. 
Although his detention slims his opportunities on the job market and some 
social contacts may have  been losts the respondent understands this. 

128, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302 

Voting  The respondent has never voted and due to his age had no opportunities 
to vote. The respondent considers voting in the future. 

312, 330, 336, 337, 338, 339, 340, 
370 

 
Political efficacy  To pass the time during his sentences the respondent started closely 

following Dutch and Turkish politics through talkshows and the news. After 
completing his last sentence the respondent indicates to not have time to 
follow the news anymore. The respondent is interested in meaning 
something for his community in his hometown through the municipality 
but indicates this to be a low priority. The respondent   thinks politicians 
are hungry for power but also thinks some politicians are good 
representatives. 

314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 
326, 330, 332, 333, 334, 336, 344, 
346, 347, 348, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 358, 370, 372 
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6. Applied theoretical framework 

 

 

Applied theoretical framework: The table lists the different respondents with either a ‘minus or plus sign’ to indicate 
inactive and consistent voters respectively. The table makes use of the red arrows to indicate a switch of argumentation 
used by respondents to sustain their electoral participation. The faded out numbers represent respondents pre-sentence 
while the bright numbers indicate an respondent in the post-sentence period. 


