De sculptuur, getiteld The air we
en gemaakt door kunstenaar
Lucas Lenglet, is onderdeel van een
serie van vijf kunstwerken die voor het
Justitieel Complex gemaakt werden.
Het is het enige werk dat voor de
buitenwereld te zien is. De werken van
Katrin Korfmann, Paulien Oltheten,
Michiel Kluiters en het duo Sylvie
Zijlmans en Hewald Jongenelis bevinden
zich binnen en zijn alleen zichtbaar
voor de gedetineerden en het personeel
van de penitentiaire inrichting.
Binnen de muren van de gevangenis
verlevendigen de kunstwerken de
saaie grijze gangen, zetten je even aan
het denken, brengen een emotie
teweeg of herinneren aan een gebeurtenis. Zo maakte Paulien Oltheten
voor de centrale corridor een fotocollage. Gedetineerden zullen haar werk
bijna dagelijks zien, als ze op weg
zijn naar de bezoekersruimte, gebedsruimte, sportruimte en wanneer ze
weer terugkeren naar hun cel. Met de
collage wil Oltheten de buitenwereld
een klein beetje naar binnen halen. Ze
maakt vaak foto’s van dagelijkse
handelingen, gewone mensen of juist
dingen die net een beetje afwijken en
daarom grappig of interessant zijn.
Het is volgens Oltheten belangrijk om
juist de kleine dagelijkse bezigheden
niet te vergeten, terwijl je vast zit.
Banale activiteiten als de hond uitlaten
of op de bus wachten worden belangrijk op het moment dat je ze niet meer
kan doen. Hoe minder je de normale
dingen van een mensenleven tegenkomt, hoe verder je van het gewone
leven afgezonderd raakt. Misschien
doet de gewichtheffer op een van de
foto’s hem denken aan zijn eigen
pogingen in de sportschool, of herinnert het familieportret hem aan fotomomenten met zijn gezin.

in werkelijkheid kan iedereen in de
gevangenis belanden en is de sociale

In de bezoekersruimtes installeerde
kunstenaar Katrin Korfmann vier fotocollages. Met de meterslange foto’s,
waarop vier pleinen van bovenaf te
zien zijn, wil Korfmann de gedetineerde
de mogelijkheid geven een stukje van
de buitenwereld te beleven. Korfmann
koos voor pleinen die zeer verschillend
zijn en de sociale samenstelling van de
buurt waarin ze liggen laten zien. Haar
keuze voor deze pleinen komt voort uit
haar eerste overdenkingen over het
werk dat ze ging maken. Voor wie
maak ik dit kunstwerk? Welke mensen
wonen in de penitentiaire inrichting?
Waar komen ze vandaan? In eerste
instantie denk je dan aan het clichébeeld van een boef, die iedereen kent

samenstelling van de gedetineerden net gaatjes in de vorm van vogels in
zo divers als de pleinen die Korfmann de schermen te ponsen en brengt
fotografeerde.
daarmee een natuurlijke vorm binnen
de muren van de gevangenis. In de
personeelskantine hangt een kunstKunstenaar Michiel Kluiters kreeg een werk dat voor een wel heel select
gezelschap gemaakt is: zowel de
hele praktische opdracht. Hij moest
een kunstwerk maken dat ervoor
buitenwereld als de gedetineerde
zorgde dat gedetineerden op de psychi- krijgt dit werk nooit te zien. Het is
atrische afdeling van het Justitieel
gemaakt door Sylvie Zijlmans en
Complex Zaanstad, niet bij een cel
Hewald Jongenelis samen met het
naar binnen konden kijken vanuit de
gevangenispersoneel. Op de zeven
grote ramen op de gangen. Door een
foto’s waar het kunstwerk uit bestaat
foutje in de architectuur zouden gedeti- staat een brug afgebeeld. Als je iets
dichterbij komt en goed kijkt zie je
neerden ongemerkt bekeken kunnen
worden door medegedetineerden, wat
dat de brug wordt gevormd door honkan zorgen voor ongemakkelijke situaties
en een gevoel van onveiligheid. Hij
volgens echt met je neus bovenop
maakte daarom grote kleurige schermen
die op de binnenplaatsen voor de
personeelsleden van het Justitieel
ramen kwamen te staan. Hij speelt met Complex Zaanstad zijn.
doorkijkjes en perspectieven door
Aan de twee gebouwen is duidelijk te

deuren gesloten. De binnenwereld
blijft binnen en de buitenwereld heeft
geen zicht op wat er in de gevangenis
gebeurt. Om deze kunstwerken ook
betekenis te geven in de wereld buiten
de gevangenismuren willen de projectleiders Theo Tegelaers en Nils van
Beek van Coöperatie TAAK - de organisatie die de opdracht kreeg om dit
kunstprogramma samen te stellen - de
werken inzetten als aanleiding om een
discussie te starten over het gevangenissysteem. Bij het maken van het
kunstprogramma werd door de kunstenaars en projectleiders nagedacht over
de omgeving waarin de kunstwerken
terecht zouden komen. Waarom worden
mensen eigenlijk opgesloten? Wat
vinden wij van de manier waarop dat
gebeurt? Welk doel heeft de gevangenis
eigenlijk en wordt dit doel behaald? Zo
niet, kunnen we alternatieven voor de
celstraf bedenken? Dit lijken hele
simpele vragen, maar ze blijken niet zo
gemakkelijk te beantwoorden en naarmate je het gevangenissysteem langer
kent, komen er alleen maar meer
vragen bij. TAAK deed daarom een
onderzoek. Wat is er veranderd
rondom strafrecht en detentie in de
periode tussen de jaren zeventig, toen
de Bijlmerbajes gebouwd werd, en nu,
nu het Justitieel Complex Zaanstad is
gebouwd om de verouderde bajes te
vervangen? In de jaren zeventig werd
de Bijlmerbajes gezien als een zeer
vernieuwend project, hetzelfde geldt
voor het Justitieel Complex Zaanstad
tegenwoordig. Het is dan ook opvallend
hoe het ontwerp van de beide gevangenissen verschilt.
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zien hoe het denken over misdaad en
straf is veranderd in de afgelopen
decennia. Het architectenechtpaar PotKeegstra dat de Bijlmerbajes ontwierp
had daarvoor voornamelijk gebouwen
ontworpen voor de ouderenzorg. Zorg
is dan ook het kernbegrip van het
ontwerp. De gedetineerde werd gezien
als iemand die in het criminele circuit
was beland, omdat hij zich niet kon
aanpassen aan de sociale wereld.
Gedurende zijn detentie werd dan ook
geprobeerd hem te verbeteren. In de
gevangenis, waar op verschillende
kleinschalige afdelingen een huiskamergevoel heerste, werd een dagprogramma aangeboden met onderwijs,
arbeid, sport en spel. Het doel was om
de sociale vaardigheden van de gedetineerde te verbeteren en hem handvatten
te geven om zich bij terugkomst in de
maatschappij te kunnen handhaven.
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Deze aanpak paste goed bij de vrije
moraal in de jaren zeventig. Toch was
er ook veel kritiek. Deze kwam van
twee kanten. De samenleving vond dat
de gevangenis toch wel erg veel op een
hotel ging lijken. Er waren zelfs
plannen voor een zwembad. Van de
kant van strafrechtdeskundigen, advocaten en reclasseringsambtenaren
kwam kritiek van een heel andere orde.
Zij groepeerden zich in de Aktiegroep
‘Stop Huis van Bewaring’ en de
Coornhert-Liga en waren tegen de
bouw van de Bijlmerbajes. Zij zagen
dat het gevangeniswezen zich ontwikkelde in de richting van probleemoplossing, begeleiding van sociale
contacten en goede nazorg, maar
vonden dat deze doelstellingen een
veel kleinschaliger gebouw vereisten.
Zij vonden het onmenselijk om
mensen ver van de samenleving op te

Dezelfde kritiek zou je kunnen leveren
op het Justitieel Complex Zaanstad:
het gebouw staat ver buiten de stad, op
een industrieterrein en wordt demonstratief van de buitenwereld afgeschermd door middel van een grote
muur. Inmiddels is het thema zorg
verdwenen uit de kernbegrippen van
het ontwerp. Nu staan de begrippen
humaan, sober, doelmatig en robuust
centraal. Bovendien is het regime
onpersoonlijker geworden: door de
invoering van een geautomatiseerd
pasjessysteem is zelfs een praatje met
een bewaarder niet meer vanzelfsprekend. Activiteiten en sociale contacten
worden tot een minimum beperkt
waardoor de gedetineerde meer uren in
zijn cel zal doorbrengen. Hoewel het
gevangenissysteem niet geschikt is
voor kleinschalige begeleiding, resocialisatie en rehabilitatie is er vanuit de
samenleving en de politiek weinig

sluiten in een enorm gebouw dat door
zijn hoge torens er ook nog eens voor
zorgde dat de gedetineerden zelfs het
contact met de aarde verloren. Zij
stelden dat de Bijlmerbajes puur om
economische redenen op de goedkopere
grond buiten de stad werd geplaatst.
Hierdoor zouden de gedetineerden
minder makkelijk bezoek kunnen ontvangen, zowel van hun familie en
vrienden als van hun advocaat of hulpverleners. Door gedetineerden te isoleren wordt het voor hen nog moeilijker
om terug te keren naar de maatschappij
die inmiddels zover van ze af staat.

Yvonne Dubbers is van
Coöperatie TAAK

draagvlak voor kleinschalige gevangenissystemen of alternatieve straffen.
Dus is het gevangenissysteem nog
steeds in werking en wordt er met een
muur voor gezorgd dat de samenleving
niet hoeft te zien wat er daarbinnen
gebeurt. Kunstenaar Lucas Lenglet
lichtte een klein tipje van de sluier op
door met zijn werk The air we breathe
een cellenblok buiten de gevangenis te
plaatsen. Zo probeert hij de samenleving te
laten zien wat er binnen gebeurt: dit zijn
cellen en daar sluiten we mensen in op.

