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Celstraf betekent dus ook
verplicht op bed hangen

V
orige week beval de rechter in de Amerikaanse staat
Louisiana dat Albert Woodfox (68) onmiddellijk vrij
moest omdat hij onschuldig is gebleken. De man was
43 jaar lang 23 uur per dag opgesloten in een cel van 6
vierkante meter. Wat gebeurt er dan met je? Woodfox

zelf klaagde over overmatig zweten, moeizaam ademhalen, claus-
trofobie, hoge bloeddruk, hartklachten, angststoornissen, slape-
loosheid en, natuurlijk, verveling. Een lotgenoot die na 40 jaar op
3 bij 2 meter in 2013 vrijkwam overleed twee dagen later.
In de literatuur heet zoiets ‘detentie schade’; meestal slaat het op
de sociale en maatschappelijke gevolgen van opsluiting. Maar
zouden er ook fysieke gevolgen zijn na detentie? Bij het symposi-
um ‘Gevangen in jezelf ’, vorige week bij het Nederlands Studie-
centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving bleken er duidelijke
aanwijzingen. Niet alleen je geestelijke, maar ook je fysieke ge-
zondheid kan door detentie veranderen. Langdurig passief ver-
blijf in een ‘prikkelarme omgeving’ kan tot andere breinstructu-
ren leiden. Met name de executieve breinfuncties zouden risico
lopen: het vermogen om doelgericht gedrag te vertonen. Plan-
ning, geheugen, impulscontrole, gedragsregulatie.
Er loopt tenminste één promotieonderzoek dat moet vaststellen
of langdurig stilzitten in Nederlandse gevangenissen inderdaad
de hersens aantast. Als dat zo zou zijn, dan staan de bezuinigin-
gen op werk, creatieve vorming, bibliotheek en recreatie en het
steeds verlengen van de tijd ‘achter de deur’, meteen ter discus-
sie. Stel je voor dat langdurige opsluiting zelfbeheersing juist vèr-
der afbreekt – maatschappelijk is dat een nachtmerrie. Hoe lan-
ger opgesloten, hoe ‘dunner ’ de frontale cortex, hoe zwakker be-
gaafd, hoe groter het risico op herhaling. De groep met het groot-
ste risico beschadigen we dan verder door ze met opzet in een
‘arme’ omgeving in te sluiten en ze zo gevaarlijker te maken.

E n er zijn aanwijzingen voor. Hersenscans van langdurig
verwaarloosde pleegkinderen, opgegroeid in armzalige
Roemeense weeshuizen, vergeleken met gemiddelde

pleegkinderen toonden al significante verschillen aan. De Roe-
meense kinderen kenden meer gedragsproblemen en een ver-
minderde gevoeligheid voor straf. Het correspondeerde met be-
schadiging in bepaalde hersengebieden. Ook in verpleeghuizen is
vastgesteld dat ouderen versneld mentaal achteruit gaan als ze
niet meer worden uitgedaagd. Dit wekte de nieuwsgierigheid van
neuropsychologen voor het gevangeniswezen. Uit onderzoek op
ratten weten zij dat lang opsluiten in geheel kale kooien tot ande-
re hersenontwikkeling leidt dan opsluiten in kooien met allerlei
interessante rommel om je, als rat, mee te bemoeien.
Nederlandse gevangenen verblijven makkelijk 16 tot 20 uur in
hun cel, doorgaans hangend op hun bed. Celstraf betekent men-
sen op bed leggen. Maanden, jaren soms. Gedetineerden klagen
ook veel over slecht slapen, ‘s nachts dan. Overdag, vooral in de
middag, wordt er al veel gedut en gesluimerd. Van Britse gevan-
genen is bekend dat 87 % de norm van dagelijks 30 minuten matig
intensief bewegen niet haalt. Zitten, roken, hangen, tv-kijken en
niks doen – dat is het leven in de cel. Geen mentale uitdaging,
geen verantwoordelijkheid voor de dagindeling, weinig commu-
nicatie, geen zinvolle bezigheden. Gedetineerden beslissen al-
leen of ze het personeel wel of niet iets zullen vragen. Het resul-
taat is vaak totale lamlendigheid, zo weten penitentiaire inrich-
tingswerkers. Zouden gedetineerden onder deze ‘arme’ omst an-
digheden neurobiologisch net zo achteruit gaan als dieren?
Gelukkig is er ook goed nieuws. De nieuwe gevangenis in Zaan-
stad is straks de eerste (!) waar de bedden kunnen worden opge-
klapt. De gedetineerden bepalen er zelf hun dagindeling en bewe-
gen zich zonder bewaker door de afdeling. Van ‘hospit ali seren
naar zelfredzaamheid’ luidt het concept daar. Elders wordt gede-
tineerden ‘running therapy’ gegeven tegen depressie. En er is na-
tuurlijk het gelukkige feit dat tachtig procent van de celstraffen in
dit land korter is dan 6 maanden. Blijven er nog genoeg gedeti-
neerden over die (verder) beschadigd kunnen raken. Dat wel.

Gaan gedetineerden die zijn
opgesloten in een verarmde
omgeving neurobiologisch net
zo hard achteruit als ratten?

Beste EU-
p a r t n e rs ,

doet u met
ons mee
in Mali?

Het kabinet besloot vrijdag
de missie in Mali met een
jaar te verlengen. Maar als
Europa zouden wij méér
moeten doen, betogen Bert
Koenders en Laurent Fabius.

N
ederland en Frankrijk pleiten
voor sterkere Europese betrok-
kenheid in Mali. Het vredespro-
ces in Mali komt deze weken in
een beslissende fase. Namens
Nederland en Frankrijk doen wij

daarom een beroep op alle betrokken partijen
in Mali om hun verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het vredesakkoord te nemen én
roepen wij onze Europese partners op om
meer aan de VN-vredesmissie MINUSMA te
gaan bijdragen.

De sleutel tot een duurzame vrede in
Mali ligt in Mali zelf. Met de bemidde-
ling van Algerije en met de steun van
de internationale gemeenschap is
het gelukt om tot een evenwichtig
vredesakkoord te komen. Het is
belangrijk dat nu ook alle partij-
en in Mali dit akkoord onderte-
kenen. De regering en één van
de gewapende groeperingen
hebben op 15 mei jl. getekend; de
Coördinatie voor Bewegingen
voor Azawad heeft aangekondigd
daartoe vandaag te zullen over-
gaan. Wij moedigen die stap van har-
te aan. Alleen met alle partijen aan
boord is er een goede basis om te werken
aan een duurzame vrede die onmisbaar is
voor de ontwikkeling van Mali en de gehele Sa-
hel.

Het komt er vervolgens op aan dat dit vredes-
akkoord te goeder trouw wordt uitgevoerd. De
bevolking van Mali moet hier in het komende
jaar de vruchten van kunnen plukken. Ook hier
ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de Mali-
nezen zelf. De regering en de gewapende groe-
peringen moeten weer het vertrouwen in el-
kaar herwinnen. Dat is de enige weg voor-
waarts. Naast de politieke leiders spelen ook
het maatschappelijk middenveld en vooral
vrouwen en jongeren een essentiële rol. Want
verzoening is een zaak van álle Malinezen.

A
ls onze partners in Mali deze verant-
woordelijkheid nemen stelt dit ook de
internationale gemeenschap, waaron-
der de VN en de EU, beter in staat om

hen hierin te ondersteunen. Eind juni zal de VN
Veiligheidsraad het mandaat voor MINUSMA
vernieuwen. De focus van de missie komt nu te
liggen op de ondersteuning van de uitvoering
van het vredesakkoord. De EU heeft ook een
belangrijke rol: met politieke en praktische
steun, in de vorm van ontwikkelingsprojecten,
trainings- en capaciteitsopbouwmissies. Daar-
naast zijn afzonderlijke EU-lidstaten in Mali ac-
tief met ontwikkelingssamenwerking.

Wij moedigen onze Europese partners aan de
komende periode een verdere bijdrage te leve-
ren aan MINUSMA. Toen jihadisten dreigden
Mali onder de voet te lopen, kwam Frankrijk in
januari 2013 Mali te hulp met de missie Serval.
Nu is het in de regio aanwezig met de regionale
operatie Barkhane die gericht is op contraterro-
risme. In het voorjaar van 2014 nam Nederland
binnen de EU het voortouw met een bijdrage
van 450 militairen aan MINUSMA. Dit voorjaar
kwam Zweden daarbij aan boord. Andere lidsta-
ten, waaronder Duitsland, Spanje en België, le-
veren onder de vlag van de EU een grote bijdrage
aan het trainen van het nieuwe Malinese leger.

Een grotere Europese bijdrage aan MINUS-
MA is nu noodzakelijk. De crisis in Mali, die
leidt tot groeiende terrorismedreiging en die
migratie in de hand werkt, raakt immers de be-
langen van heel Europa. De VN-missie speelt
een essentiële rol bij het stabiliseren van Mali
en, indirect, van de hele regio. Europese lan-
den beschikken over de capaciteiten die de VN
hard nodig heeft in deze uitdagende omgeving:
Mali is groter dan Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk samen en er is nog steeds

sprake van een slechte veiligheidssitua-
tie. Europese landen kunnen onder-

steuning bieden aan de VN-contin-
genten, die grotendeels bestaan

uit Afrikaanse en Aziatische
troepen. Europa kan goed ge-
trainde troepen en hoog-
waardige capaciteiten,
waaronder special forces,
gevechtshelikopters en in-
lichtingencapaciteiten in-
brengen. De inlichtingenca-

paciteit die Nederland en
Zweden hebben geleverd

blijkt de VN-missie beter in
staat te stellen om scenario’s te

voorspellen en de schaarse capa-
citeiten effectiever in te zetten. Het

is noodzakelijk dat meer Europese lan-
den verantwoordelijkheid nemen om MINUS-

MA te versterken.

V
N-missies zijn in veel conflictsituaties
het enige middel dat de internationale
gemeenschap ter beschikking staat.
Een high level panel geleid door No-

belprijswinnaar José Ramos Horta heeft aanbe-
velingen gedaan voor hervorming van deze
operaties. Het is onze overtuiging dat deze be-
oogde moderniseringsslag de weg vrij zal ma-
ken voor andere Europese landen om over de
drempel heen te stappen en zich bij VN-missies
aan te sluiten. Door de VN te versterken, ver-
sterken we onze eigen veiligheid. Door ons in te
zetten voor een duurzame vrede in Mali, ver-
sterken we ook onze eigen veiligheid.

Bert Koenders
is minister van
Buitenlandse Za-
ken van Neder-
land en voorma-
lig speciaal ver-
t e g e nw o o rd i g e r
van de SGVN in
Mali.

HOE VERDER?

Maandag overleg over Mali

Het kabinet besloot vrijdag de Neder-
landse bijdrage aan de VN-missie MI-
NUSMA met een jaar te verlengen tot
eind 2016. MINUSMA staat voor: Uni-
ted Nations Multidimensional Integra-
ted Stabilization Mission in Mali.

Minister Koenders organiseert maan-
dag bij de EU Raad van Ministers van
Buitenlandse Zaken in Luxemburg een
overleg over de actuele ontwikkelingen
in Mali met een aantal betrokken
E U - co l l e g a’s,onder wie de Franse mi-
nister Fabius en de Duitse minister
St e i n m e i e r.

Laurent Fabius
is minister van
Buitenlandse Za-
ken en Internati-
onale Ontwikke-
ling van Frankrijk.
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