
Ah''"'""'"' 



H
ierdie meestersverhandeling word. opgedra aan my drieling, Nadia, Derik en Ian asook aan 
Denise vir wie ek baie lief is, vir al hulle liefde, bystand, geduld, aanmoediging, simpatie, 
onderskraging en die wyse waarop Denise my en die kinders tydens die studietydperk 
hanteer het. 

BEDANKINGS 
Aan Hom kom al die eer toe! 
Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om my innige en opregte dank oor te dra aan 
professor Charl Cilliers vir sy geduld, ingeligte opinies en wonderlike leiding tydens hierdie 
studie. Voorts verdien Pina van de Venter, Nicolien du Preez, Karen Pypers en Lillia Heymans 
spesiale vermelding vir die proeflees en taalkundige versorging van die dokument, asook Bridget 
Ballard vir die vertaalwerk wat deur haar gedoen is. Riekie Bresler en antler biblioteekpersoneel 
te Technikon SA word ook bedank vir al die moeitevolle pogings wat aangewend is met die 
verkryging van resente buitelandse bronne. Dankbetuiging gaan ook aan my kollegas, maar in 
besonder aan doktor Willie Coetzee, generaal Koos Matthee en advokaat Judy Ward vir die 
besondere aanmoediging wat ek van hulle ontvang het. Ten laaste wil ek my vrou, Denise en die 
drieling bedank viral die opoffering en aanmoediging wat onbaatsugtig die afgelope jaar van 
hulle kant gekom het. 



ll 



OPSOMMING 

In die hieropvolgende studie word die verskynsel "maksimum sekuriteitsgevangenisse" soos wat 

<lit in verskeie werelddele toepassing vind aan die hand van capita selecta beskryf. Die 

verskynsel word ten opsigte van vier lande, naamlik Australie, die Verenigde State van Amerika, 

Engeland en Suid-Afrika beskryf. Die beskrywing het in die eerste plek ten doel om die graad 

Magister Artium te verwerf. Ten tweede werp <lit meer lig op die hantering van gevangenes wat 

weens hul tipe oortreding, vonnislengte en gedrag in maksimum sekuriteitsomstandighede 

aangehou moet word. Die filosofiese raamwerk vir aanhouding van maksimumgevangenes word 

in oenskou geneem, maar daar word ook na verskeie generiese aspekte eie aan gevangenisse 

gekyk. Die studie is van globale belang weens die feit <lat langtermyngevangenisstraf besig is 

om toe te neem, ten spyte daarvan <lat alternatiewe vorme van strafbestaan. 

SUMMARY 

In the study below, the phenomenon of "maximum security prisons" is described as it is applied 

in various parts of the world, according to capita selecta. The phenomenon is described as it 

occurs in four countries, namely Australia, the United States of America, England and South 

Africa. The primary aim of this study is to obtain the Magister Artium degree. Secondly, it will 

shed more light on the treatment of prisoners who have to be detained in maximum security 

conditions as a result of their type of offence, length of sentence and conduct. The philosopical 

framework for the detention of maximum security prisoners is taken into account, while certain 

generic aspects unique to prisons are examined as well. This study is of universal importance 

because long-term prison sentences are on the increase, in spite of the fact that other punitive 

measures exist. 

KEY TERMS 
,/ 

Maximum security prisons; Classification of prisoners; Prison population; Treatment 

programmes for prisoners; Selection and placement of maximum security prison staff; Long

term prisoners; Juvinile maximum security prisoners; Career planning for long-term prisoners; 

Effects of long{erm imprisonment; Prison education. 
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HOOFSTUK 1: DIE ONDERSOEK 

1.1 INLEIDING 

Gevangenisstraf het oor die afgelope 200 jaar in 'n toenemende mate na vore getree as die 

mees gewilde wyse om oortreders te straf vir die leed wat hulle veroorsaak wanneer die reels 

van die gemeenskap verbreek word. Langtermyn gevangenisstraf het in besonder meer 

prominensie begin geniet namate oortreders meer gewelddadig, gevaarlik en herhalend in hul 

misdadige gedrag geword het (Ward & Schoen 198l:ix). Dwarsoor die wereld het druk teen 

regerings opgebou om op 'n doeltreffende wyse met emstige oortreders te handel. 

In die strewe na geregtigheid het wetstoepassers in toenemende mate na die belange van 

slagoffers begin let. Dit het tot gevolg gehad <lat straftoemeting in verhouding tot oortredings 

meer ongenaakbaar geword het. Laasgenoemde het groter vonnisse tot gevolg gehad. 

Oortreders is vir langer tydperke aan gevangenisstraf onderwerp. Op hierdie wyse het 'n 

besondere groep oortreders ontstaan wat gekenmerk is deur emstige en wrede misdrywe, 

slinkse optredes, langer vonnisse en veiliger aanhouding ten. einde die gemeenskap na behore 

te kan beskerm. 

Weens die besef dat alle oortreders nie gevaarlik van aard is nie, het die gebruik ontstaan om 

die gevaarlike oortreders in 'n groter mate te isoleer tydens die uitdiening van vonnisse. 

Hierdie kunsmatige skeiding het later algemene gebruik geword. Dit het as deel van die 

penologiese wetenskap gegroei tot op die punt waar <lit universeel voorskriftelik geword het 

(United Nations 1955:4). Gevangenes is in kategoriee ingedeel en vandag is <lit algemene 

praktyk <lat gevaarlike langtermyngevangenes onder streng sekuriteitsmaatreels in 

maksimumgevangenisse aangehou word totdat hul gedrag en aanpassing in so 'n mate 

verander <lat hulle na ander gevangenisse uitgeplaas word of totdat hulle weens 

vonnisverstryking vrygelaat kan word. 

Die oortreder onder bespreking het in die handel en wandel as 'n maksimumgevangene 

bekend geword, maar daar word ook in die literatuur na hulle verwys as langtermyn 

maksimumgevangenes en "lifers", terwyl begenadigde terdoodveroordeeldes as "condemns" 



bekendheid verwerf het (Johnson 1987:36). Hierdie studie het dit ten doel om die 

maksimumgevangene in perspektief te plaas. 

1.2 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die doel van hierdie ondersoek is uiteenlopend van aard. Die navorser staan aan die begin 

van 'n akademiese loopbaan in tersiere onderrig waar daar verwag word dat akademici hulself 

tot so 'n mate sal ontwikkel dat hulle akademiese statuur ho verdenking staan. Ontwikkeling 

op die gebied van tersiere onderrig in Suid-Afrika dra daartoe by dat selfontwikkeling deel 

van die mondering van 'n suksesvolle loopbaan in die akademie uitmaak. Didakties gesproke 

val die klem van tersiere onderrig op die dosent, wetenskaplike inhoud en die student (Stuart 

1985:11). Wetenskaplike inhoud kan slegs akkumuleer indien sinvolle navorsing in al sy 

fasette plaasvind. Die ondersoek het derhalwe in die eerste plek uitbreiding van wetenskaplike 

kennis ten doel. 

Die ondersoeker se belangstelling in die spesifieke fenomeen sal later in hierdie hoofstuk 

duidelik word. Weens hierdie belangstelling het die ondersoek tweedens ten doel om die 

bedryf van maksimumgevangenisse in antler dele van die wereld te ondersoek. Die 

aanleidende vraag tot die ondersoek was om vas te stel hoe daar in antler prominente 

penologiese stelsels voorsiening gemaak word vir die hantering van emstige oortreders. Die 

doel is nie om hierdie hantering dan met Suid-Afrika te vergelyk nie, maar eerder om meer te 

wete te kom oor watter hanteringswyses daar bestaan om hierdie tipe gevangene as 'n beter 

mens aan die samelewing waaruit hy onttrek is, terug te besorg. 

Ten derde sal daar met die studie gepoog word om vas te stel welke ontwikkelingsprogramme 

aan die spesifieke langtermyngevangenes gebied word. Hierdie ontwikkelingsprogramme sal 

dan in oenskou geneem word met die doel om konkrete aanbevelings te maak rakende die 

toepassingsbestek daarvan in maksimumgevangenisse in Suid-Afrika. Behoefte-assessering 

van die gevangenesbevolking sal deel vorm van hierdie ontleding. Die domeinverskynsel sal 

ten opsigte van vier lande, naamlik Australie, Engeland, Amerika en Suid-Afrika bestudeer 

word en meer besonderhede sal in die loop van hierdie hoofstuk verskyn. In die loop van die 

studie sal daar ook na algemene aspekte rondom die aanhouding van maksimumgevangenes 
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gelet word om meer helderheid oor aspekte soos koste-effektiewe aanhouding, dissipline, 

rekreasie en die effek van langtermyn aanhouding te kan bekom. 

1.3 MOTIVERING VIR ONDERWERPKEUSE 

Motivering vir die keuse van hierdie onderwerp het sy ontstaan gehad deurdat die navorser vir 

'n geruime tyd in 'n maksimumgevangenis in Suid-Afrika werksaam was. In hierdie tyd het 

die kategorie gevangene 'n besondere belangstelling by die navorser ontlok, wat meegebring 

het dat 'n skripsie van beperkte omvang oor die hantering van maksimumgevangenes in die 

Leeuwkop maksimumgevangenis die lig gesien het (Luyt 1994:2). Alhoewel die voormelde 

skripsie van beperkte omvang was, het dit deel gevorm van die vereistes ter verwerwing van 

'n nagraadse kwalifikasie. Afgesien hiervan het dit persoonlike belangstelling in so 'n mate 

geprikkel dat dit as 'n goeie fondament beskou is vir verdere navorsing oor die onderwerp op 

nasionale en intemasionale vlak. Daar kan derhalwe van die standpunt uitgegaan word dat die 

keuse van onderwerp in die eerste instansie ontstaan het as gevolg van wat Mouton (1989:34) 

as verwondering beskryf. 

Politieke veranderinge het die afgelope twee jaar op Suid-Afrika neergereen. Ook op die 

terrein van die strafregspleging het fundamentele verandering ingetree. Hier kan spesifiek 

verwys word na die instelling van die Konstitusionele Hof asook laasgenoemde se uitspraak 

dat die doodstraf en lyfstraf ongrondwetlik is (Snyman 1995:125). Hiermee gepaardgaande 

word daar tans 'n onrusbarende misdaadvlaag ervaar wat die hele regsplegingstelsel affekteer. 

Die verskynsel van moord het in 1993/94 met 135% toegeneem (Snyman 1994:22). As in ag 

geneem word dat hierdie groep oortreders na vervolging in maksimumgevangenisse gaan 

beland, moet erken word dat daar nuwe druk op plaaslike maksimumgevangenisse sal wees 

om hierdie oortreders in die toekoms suksesvol te kan hanteer. Deur hanteringsmetodiek 

vanuit antler stelsels in die wereld te ontleen, kan die druk verlig word. Hierdie argument gee 

stukrag aan die noodsaaklikheid van hierdie studie en is 'n verdere beweegrede waarom die 

besondere onderwerp gekies is. 

Daar is gedurende Februarie 1996 aangekondig dat die Departement van Korrektiewe Dienste 

in die toekoms 'n paradigmaskuif sal ondergaan wat impliseer dat besondere klem op die 

rehabilitasie van gevangenes geplaas sal word. Aangesien die maksimumgevangene baie lang 
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tye in die gevangenis deurbring, behoort intensiewe ontwikk:elingsprogramme prakties 

implementeerbaar te wees. Die bevindinge in hierdie ondersoek kan derhalwe 

implementeerbaarheid inhou, afhangende van die mate waarin klem op ontwikkeling van 

maksimumgevangenes in antler lande in die studie na vore kom. Die aankondiging van die 

Minister van Korrektiewe Dienste is nietemin 'n rigtingwyser vir die toekoms en vind 

aansluiting by die rasionaal van die keuse van die onderwerp. 

1.4 AFBAKENING VAN DIE STUDIE 

Van der Westhuizen (1982:40) huldig die standpunt <lat totaliteitsbeskouing van kardinale 

belang is om 'n suksesvolle studie van die studie-objek te kan maak. Dit word van die 

navorser verwag om sy algemene benadering tot die werklikheid duidelik en onomwonde te 

stel. Ten einde die benadering tot hierdie studie van enige onduidelikheid te ontneem, sal daar 

gelet word na die begrensing van die studie. Klem sal gele word op hipotesestelling, 

universumbegrensing, gebiedsbegrensing, maatskaplike en kulturele begrensing asook 

tydbegrensing. 

e HIPOTESESTELLING 

Smit (1993:24) verduidelik <lat hipoteseformulering nie 'n maklike taak is nie. Dit is oor die 

algemeen net by eksperimentele navorsing toepaslik en Smit (1993:24) stel voor <lat hipoteses 

net geformuleer moet word wanneer <lit nodig en toepaslik is. Van der Westhuizen (1982:48) 

omskryf navorsingshipotesestelling as die formulering van algemene stellings in verband met 

'n verwagte uitslag voor die aanvang van 'n ondersoek. In die studie ter sprake sal 

hipotesestelling weens die afwesigheid van in-diepte empiriese navorsing tot 'n mate 

onvanpas wees. Ten spyte hiervan kan proefondervindelik gese word <lat die studie sal 

aantoon <lat aanhouding van maksimumgevangenes 'n duur, onproduktiewe stelsel is wat 

menswees tot 'n groot mate misken. Hierdie studie is egter ook verkennend van aard (<lit sal 

later in hierdie hoofstuk in meer detail aangeraak word). As gevolg van die voormelde sal die 

hipotese wat supra vermeld word nie die studie lei nie. Dit sal veel eerder 'n geval wees waar 

hipoteses uit die studie kan volg. 
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e UNIVERSUMBEGRENSING 

Aangesien universumbegrensing te make het met die totale ondersoekgroep wat 'n navorser in 

gedagte het (Van der Westhuizen 1982:42), <lien dit gemeld te word dat die universum in 

hierdie studie die gevonniste gevangene en personeel wat met hulle werk, sal wees. Die 

universum sal egter ter wille van spesifieke fokus ook kwalitatief begrens word, wat impliseer 

dat die ondersoekgroep aan die hand van bepaalde kenmerke (kwaliteite) gesuiwer sal word. 

Binne die universum van gevonniste gevangenes sal daar spesifiek op die manlike langtermyn 

maksimumgevangene wat in maksimum sekuriteitsomstandighede aangehou word, gefokus 

word. Klem sal ook val op daardie personeel wat spesifiek in maksimumgevangenisse benut 

word. Ter wille van volledigheid sal daar egter tydens die studie na ongevonniste, manlike 

gevangenes in maksimum aanhouding in Australie verwys word. Dit be'invloed egter nie die 

universum wat op hierdie studie van toepassing is nie. 

e GEBIEDSBEGRENSING 

Volgens Bless & Higson-Smith (1995:28) is gebiedsbegrensing belangrik ten einde te kan 

bepaal waar 'n studie plaasvind. Die studie sal beperk word tot verskynsels in 

maksimumgevangenisse in vier lande in die wereld. Daar sal ondersoek ingestel word na die 

bedryf van bepaalde aspekte binne maksimumgevangenisse in Amerika, Australie, Engeland 

(en Wallis) en Suid-Afrika. Afgesien van filosofiese insette sal aandag aan aktiwiteite binne 

maksimumgevangenisse gegee word soos die behandelingsprogramme wat tot die gevangene 

se beskikking is, asook antler verbandhoudende sake in hierdie gevangenisse. 

e MAATSKAPLIKE EN KULTURELE BEGRENSING 

Uit 'n maatskaplike begrensingsoogpunt is die veronderstelling dat alle gevangenes en hul 

familie en vriende geraak word deur die gevangesetting van 'n bepaalde oortreder. Daar sal 

egter nie in hierdie studie na die invloed van gevangesetting op die gesinne van gevangenes 

gelet word nie. Kultureel gesproke sal die klem op die manlike maksimumgevangene val, 

ongeag sy herkoms en kulturele agtergrond. Dit moet egter duidelik gestel word dat daar 

bepaalde tendense in terme van kultuur uit statistiek wat in hierdie studie gebruik word, 

afgelei kan word. Enige statistiek wat uit antler bronne aangehaal word, gee net die volle 

prentjie in die konteks waarin dit gebruik word. Dit is derhalwe nie die bedoeling om op enige 
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wyse die aandag op kulturele herkoms te vestig me, maar sodanige statistiek maak 

noodwendig deel uit van die universele verskynsel. 

e TYDBEGRENSING 

Daar is op 1 Maart 1995 met die versameling van inligting vir hierdie studie begin. 

Toepaslike literatuur en gebeure ten opsigte van die domeinverskynsel is tot aan die einde van 

Mei 1996 ingesamel, waargeneem en verwerk. 

1.5 BEGRIPSVERHELDERING 

Fourie (1990:4) wys daarop <lat ontleding van 'n wetenskaplike aard normaalweg 'n aantal 

begrippe na vore bring wat binne die kontinuum van die wetenskaplike studie telkemale 

verskyn. Ten einde te verseker <lat daar deurlopend dieselfde betekenis aan hierdie begrippe 

gegee word, is begripsverheldering van groot belang. Hierdie studie is geen uitsondering nie 

en daar is verskeie begrippe wat omskrywing verdien. 

e TITELVERHELDERING 

In die titel, '"n Penologiese Studie rakende Maksimumgevangenisse" kan drie samehangende 

begrippe onderskei word. Die begrip maksimumgevangenisse dui op gevangenisse waar 

maksimum sekuriteitsomstandighede gehandhaaf word ten einde te verseker <lat gevangenes 

nie uit aanhouding sal ontvlug nie. Die Wet op Korrektiewe Dienste van 1959, soos gewysig, 

omskryf 'n "gevangenis" as 'n plek wat kragtens die Wet ingestel is of geag word aldus 

ingestel te wees as 'n plek vir die opneming, aanhouding, opsluiting, opleiding of behandeling 

van persone wat in bewaring aangehou word (Van Zyl Smit 1992:51). Hierdie strekking is 

ook van toepassing in antler dele van die wereld wat in hierdie studie aangespreek word. 

Sosiaal-wetenskaplik gesproke impliseer penologie die bestudering van die strafverskynsel in 

sy totaliteit (Neser, Cilliers & Swart 1985:1). Voormelde het betrekking op "penologiese" en 

vorm deel van die titel tot hierdie studie. Weens die begrensing van hierdie studie word die 

penologie nie in kousale verband bespreek nie, maar die begripsverheldering is beperk tot 

daardie deel van die penologie wat in direkte verband tot maksimumgevangenisse staan. 
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Die aspek "studie" dui daarop dat navorsing nie infokus op empiriese gegewens nie, maar dat 

literatuur rakende die onderwerp in meer besonderhede ontleed word. Die bestudering van die 

gedeelte oor literatuur wat infra bespreek word, sal as voldoende begripsverheldering ten 

opsigte van die besproke begrip dien. 

e BEGRIPSVERHELDERING 

Daar behoort ten eerste gelet te word na die betekenis van die begrip gevangene. Hierdie 

begrip beklee 'n sentrale plek in die studie wat volg en behoort daarom van alle 

waninterpretasie ontneem te word. 

Hiemstra (1987:114) dui aan dat 'n gevangene in Suid-Afrika enige persoon is, hetsy 

veroordeel of nie, wat in 'n gevangenis in bewaring aangehou word, of in bewaring 

oorgeplaas word, of in bewaring onderweg is van een gevangenis na 'n antler. Daar word ook 

in die Wet op Korrektiewe Dienste van 1959 op dieselfde wyse na 'n gevangene verwys. 

Volgens die Engelse Prison Act van 1952 word die woord gevangene nie per se omskryf nie, 

maar die aanhouding van 'n persoon word as volg deur Livingstone & Owen ( 1993 :314) 

omskryf: "A person shall be deemed to be in legal custody while he is confined in, or is being 

taken to or from any prison, while he is working, or for any other reason is taken outside 

prison in the custody or under the control of an officer of the prison". 

Vir doeleindes van hierdie studie en uit die voormelde twee omskrywings blyk dit of daar 

konsensus bestaan dat 'n gevangene 'n persoon is wat 'n vonnis van gevangenisstraf opgele 

word weens die oortreding van bepaalde reels in die samelewing. Die begrip strek egter wyer 

as net aanhouding en verwys ook na die feit dat 'n persoon nie net in aanhouding binne die 

gevangenis hoef te wees om as gevangene omskryf te word nie. 

Die volgende begrip wat vermelding verdien is langtermyngevangene. Die begrip vorm deel 

van die gevangene en verwys direk na die termyn van aanhouding binne die gevangenis. 

Langtermyngevangenes dien normaalweg lang vonnistermyne uit. Alhoewel 

langtermyngevangenes nie noodwendig maksimumgevangenes is nie, sal die meeste 
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langtermyngevangenes nie net sy vonnis in 'n maksimumgevangenis begin uitdien nie, maar 

die meeste sal vir 'n beduidende deel van sy vonnis ook 'n maksimumgevangene wees. Vir 

doeleindes van hierdie studie sal daar spesifiek na die langtermyn maksimumgevangene 

verwys word. Die verskil tussen die langtermyn maksimumgevangene en die 

langtermyngevangene geskied normaalweg aan die hand van die klassifikasiesisteem wat in 'n 

bepaalde land gebruik word. 

Gevangenisbevolking is 'n omvattende begrip vir die inwoners van 'n gevangenis. Dit 

omsluit aspekte soos etnisiteit, ouderdom, soort misdaad, vonnis, sosiale stand en geslag. 

Gevangenisbevolking hou volgens Wright (1994:27) verband met denke op politieke en 

ekonomiese vlak. Hierdie standpunt word ook deur Ruggiero (1995:95) gehuldig. 

Afsonderingselle is 'n begrip wat ontstaan het weens die administratiewe en strafwaardige 

eenkanthouding van gevangenes wat gedragsprobleme openbaar of daaraan blootgestel word. 

Volgens Nagel (1973:103) kan hierdie selle as 'n maksimumgevangenis binne 'n 

maksimumgevangenis beskryf word wanneer dit vir straftoemetingsdoeleindes aangewend 

word. 

Binneselle verwys volgens Rauch (1987:6) na selle wat sodanig ontwerp is <lat alle kante 

daarvan steeds binne die gevangenismure is. Sou dit derhalwe gebeur dat 'n gevangene op 

een of antler wyse uit die sel kom, is hy steeds binne die perimeter van die gevangenis. 

Buiteselle is die geldende begrip vir selle waarvan ten minste een kant aan die buitekant van 

die gevangenis is. Indien 'n gevangene deur die betrokke muur sou kom, sal hy buite die 

gevangenisgebou wees, alhoewel hy normaalweg steeds binne 'n veiligheidsomheining 

behoort te wees (Rauch 1987:6). 

1.6 LITERA TUUR 

Die belangrikheid van literatuur in wetenskaplike navorsing kan nie oorbeklemtoon word nie. 

Literatuurbestudering vorm volgens Smit (1993:9) 'n fundamentele en integrale deel van die 

beplanning en uitvoering van 'n navorsingsprojek. Dit kan nie betwyfel word dat 'n deeglike 

studie van die literatuur die navorser in voeling bring met teoriee, definisies en filosofiese 
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beredenering van die gekose probleemtema nie. Dit is ook so dat die essensie van 'n studie 

wat kontemporer moet wees, daarin gelee is dat die mees onlangse bronne benut moet word 

ten einde te verseker dat maksimale waarde uit die navorsing geput kan word. Af gesien 

daarvan dat literatuur kontemporer moet wees, is dit ook van groot belang dat kemaspekte in 

gedagte gehou moet word. Heelwat van die kemaspekte in hierdie betrokke studie le juis 

opgesluit in bronne wat 40 jaar oud is, maar steeds net so kontemporer soos 'n bron van een 

jaar gelede is. 

Teen die agtergrond daarvan dat hierdie ondersoek in wese 'n literatuurstudie behels, is 'n 

wye verskeidenheid bronne geraadpleeg. Bronne was oor die algemeen maklik bekombaar. 

Sommige nuwe bronne soos die nuutste jaarverslae van die Nieu-Suid-Wallis Departement 

van Korrektiewe Dienste en "Her Majesty's Prisons" in Engeland en Wallis is met groot 

moeite op kort kennisgewing bekom. Daar is selfs met die hulp van 'n tersiere biblioteek deur 

middel van buitelandse lugpos toegesien dat van die nuutste inligting vir hierdie studie 

beskikbaar was. 

Tegnologie het in die eeu van die rekenaar so belangrik geword dat hierdie studie daarsonder 

minstens 6 maande langer sou duur. Daar kan dalk argumente opgaan dat tegnologie nie in 

die geledere van die literatuur tuishoort nie, maar die magdom inligting op Internet het die 

verkryging van heelwat statistiek en antler inligting in so 'n mate vergemaklik dat hierdie 

hulpmiddel in die toekoms selfs belangriker kan word as 'n voorslag biblioteek. 

Met die aanvang van hierdie navorsingsprojek het die leeslys oor die onderwerp uit sowat 20 

bronne bestaan. Die bronnelys wat aan die einde van elke hoofstuk verskyn, oorskadu die 

aanvanklike leeslys by verre. Laasgenoemde beklemtoon die belangrikheid van indringende 

bestudering van relevante inligtingsbronne ten einde wetenskaplik verantwoordbare navorsing 

te kan doen. 

Die waarde van hierdie studie le moontlik daarin dat die navorser van die nuutste publikasies 

en jaarverslae met statistiese gegewens rakende die onderwerp kon bekom en deel maak van 

die navorsing wat infra volg. Dit sal egter onvanpas wees om te beweer dat alles rakende 

literatuur seepglad verloop het. Sekere aspekte in die navorsing kon nie sinvol aangespreek 

word nie weens die afwesigheid daarvan in die gelese inligtingsbronne. Hierdie aspek sal 
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egter in meer detail bespreek word as die probleme tydens die ondersoek onder die loep 

geneem word. 

Alle literatuur wat tydens die studie aangewend is, verskyn in die literatuurlys en menings van 

kenners en antler navorsers is op wetenskaplike wyse erken. 

1. 7 NAVORSINGSONTWERP EN AANBIEDING 

Navorsingsontwerp staan in direkte verhouding tot rasionele besluitneming in die 

navorsingsproses deurdat <lit die uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindinge 

verhoog (Mouton 1989:33). 

e NA VORSINGSDOELSTELLING 

Mouton (1989:43) is van mening <lat daar drie basiese soorte navorsingsdoelstellings 

onderskei kan word naamlik, verkennende, beskrywende en verklarende studies. Die 

navorsingsdoelstelling van hierdie studie val op meer as een van die voormelde terreine uit. 

Daar bestaan egter gemene grond aan die hand waarvan bepaal kan word dat die 

navorsingsdoelstelling wat hier ter sprake is nie enkelvoudig hoefte wees nie. 

e BENADERING 

Hierdie studie kan as verkennend beskou word, aangesien <lit ten doel het om 'n relatief 

onbekende terrein te verken ten einde meer van die domeinverskynsel te wete te kom. Daar 

kan ook gepoog word om prioriteite vir verdere navorsing vas te stel en die studie kan daartoe 

lei <lat nuwe hipoteses vir toekomstige praktiese aanwending ontwikkel word. Daar is reeds 

vroeer vermeld <lat 'n studie van hierdie aard hipoteses tot gevolg het, eerder as wat <lit deur 

hipoteses gelei word. 

Afgesien van die voormelde bespreking het hierdie studie ook beskrywende navorsing ten 

doel. Die algemene uitgangspunt staan in verband met determinisme, wat meebring <lat elke 

gevolg 'n oorsaak het. Waar van toepassing sal <lit in berekening gebring word en sal 

afleidings en aanbevelings ook daarmee in verband gebring word. 
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e METODIEK 

V erkennende studies word tradisioneel aan die hand van drie metodes gedoen (Mouton 

1989:43): 

• 'n oorsig van bestaande, toepaslike literatuur 

• 'n opname onder mense wat praktiese ervaring van 'n onderwerp het 

• 'n ontleding van insig-stimulerende voorbeelde. 

Tydens hierdie navorsingsprojek sal al drie die metodes aangewend word tot die mate wat <lit 

nodig is om bepaalde inligting te bekom en weer te gee. Die studie sal tot 'n groot mate ook 

'n verhalende beskrywing van die domeinverskynsel wees, vandaar die doelstelling van 

beskrywende studie. 

e TEGNIEKE 

Teorievorming is volgens Van der Westhuizen (1982:51) een van die belangrikste take van 

die navorser ten einde te kan toesien <lat alle feite georden en sistematies opgebou word. 

Bless & Higson-Smith (1995:11) beklemtoon dan ook <lat daar 'n interafhanklikheid tussen 

feite en teorievorming is. Uit 'n wye verskeidenheid inligtingsbronne sal daar tydens hierdie 

studie bepaalde teorie ontgin word. Die toets vir die navorser le juis volgens Van der 

Westhuizen (1982:51) daarin <lat geldige voorspellings uit die gevormde teorie gemaak kan 

word. 

Die verbaal-wetenskaplike beskrywingstegniek (Van der Westhuizen 1982:12) sal deurgaans 

aangewend word ten einde te verseker <lat die bepaalde verskynsel woordeliks en 

wetenskaplik presies beskryf word. Hiermee word derhalwe bevestig <lat die studieprojek in 

geskrewe formaat volgens vereistes van die betrokke tersiere instansie afgehandel sal word. 

Waar statistiek vermeld word, sal <lit aan die hand van die statistiese beskrywingstegniek 

geskied. Korrelasie-ontleding sal ook gedoen word om te kan bepaal wat die aard van 

assosiasie van die verskynsel in verskeie lande ter wereld is. Laasgenoemde sluit in 'n mate 

aan by verklaringstegnieke, maar aangesien hierdie nie 'n verklarende studie is nie, sal hierdie 
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tegniek slegs aangewend word om bepaalde aspekte in kousale verband in konteks te kan 

plaas. 

1.8 PROBLEME TYDENS DIE ONDERSOEK 

Tydens die literatuuroorsig met die aanvang van die studie is daar vasgestel dat die onderwerp 

onder bespreking tot op hede nog weinig in Suid-Afrika nagevors is. Dit het veroorsaak dat 

inligtingsbronne vir aanwending tydens die literatuuroorsig baie skaars was. Waar literatuur 

wel beskikbaar was, het die inhoud tot 'n groot mate veralgemenings rakende gevangenisstraf 

en gevangenisse aangespreek. Alhoewel bepaalde generiese aspekte ten opsigte van 

maksimumgevangenisse op sommige plekke in die literatuur verskyn, bestaan daar nie tot die 

kennis van die navorser 'n bron wat die Suid-Afrikaanse scenar10 rakende 

maksimumgevangenisse per se aanspreek nie. 

Die voormelde probleem was egter nie net tot Suid-Afrika beperk nie, maar bronne oor 

Engeland en Australie was meer geredelik beskikbaar. Ten opsigte van Amerika is bronne 

oor die spesifieke domeinverskynsel nie ten volle resent nie, maar volledige besprekings kom 

voor in resente bronne wat ook ander onderwerpe binne die globale studieveld aanspreek. 

Hierdie bronne is ook meer volop, wat daarvan bewys lewer dat die navorsingsveld aktief 

deur die Amerikaners ontgin word. 

Die grootste probleem wat egter opgeduik het, is na mening van die navorser die omwenteling 

binne die korrektiewe dienste veld soos dit in Suid-Afrika toepassing vind. Radikale 

koersverandering is in die loop van hierdie navorsing aangekondig. Dit is steeds moontlik om 

die status quo te beskryf, maar die invloed van die veranderinge ter sprake sal veral op 

aanbevelings van toepassing op hierdie studie inslag vind. Klemverskuiwing na die parallelle 

verabsolutering van ontwikkeling en bewaking van gevangenes in Suid-Afrika kan nie gering 

geskat word nie. Die navorser is egter van mening dat die tydsberekening van hierdie 

verandering 'n bepaalde invloed op aanbevelings in hierdie studie behoort te he. Selfs tydens 

die skryf van hierdie studie is daar verskeie aankondigings soos die toelating van kondome in 

gevangenisse gemaak. Al hierdie veranderinge maak dit moeilik om alle aspekte in die mate 

aan te spreek as wat 'n mens graag sou wou. 
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Voorts val die tydperk waarin die plaaslike Wet op Korrektiewe Dienste herskryf word in 

dieselfde tydperk as hierdie studie. Die blote feit <lat die betrokke wet nou herskryf word, 

beteken <lat die bestaande wet min of meer uitgedien is. Hierdie aspek sal ook 'n wesenlike 

invloed op die uiteindelike studie he. Hier word spesifiek aan moontlike aanbevelings vir die 

toekoms gedink wat dalk reeds deur die nuwe wet ondervang kan word. Tyd sal leer of die 

veranderinge in die wet wel insiggewende invloed op die studie sal he. 

Die aanvanklike beskikbaarheid van gei"dentifiseerde inligtingsbronne het 'n stremmende 

effek op die verloop van die studie gehad. Hier word daar spesifiek aan bronne soos die 

jaarverslae van gevangenisdepartemente in Engeland, Nieu-Suid-Wallis en Amerika gedink. 

Die Amerikaanse jaarverslag is tot op hede nog nie ontvang nie. Hierdie probleem is egter 

met die gebruik van Internet oorkom en waardevolle statistiek is by wyse van rekenaargebruik 

bekom. Ander relevante literatuur is ook vanuit tersiere onderrigsoorde bekom. 

Bendebedrywighede in Australie kon nie volledig beskryf word nie weens die afwesigheid 

van feite in beskikbare literatuur. Die Engelse stelsel streef daama om absolute vertroulikheid 

ten opsigte van sekuriteit te waarborg. Die gevolg )liervan is <lat bepaalde bewakingsaspekte 

nie in detail bespreek kon word nie. Daar word in Engeland 'n benadering gevolg <lat alle 

aspekte wat tot 'n sekuriteitsbreuk kan lei, in 'n aparte vertroulike jaarverslag bespreek word. 

Ten opsigte van Suid-Afrika bestaan daar geen literatuur wat die opvoedingspeil van die 

langtermyn maksimumgevangene aanspreek nie. Dit het tot gevolg gehad <lat hierdie aspek 

nie in perspektief geplaas kon word nie. 

1.9 SAMEVATTING 

Die aard van hierdie studie laat die navorser nie toe om tegnieke van beheer in te stel nie. Die 

navorser sal dus net as waarnemer in literatuurverband optree. Daar bestaan geen begeerte by 

die navorser om enige bevindinge wat uit die studie voortspruit as voorskriftelik voor te hou 

nie. Dit is nogtans van belang dat rolspelers in die studieveld van die bevindinge van 

sodanige studie moet kennis neem weens die besondere bydrae wat <lit tot die studieveld kan 

he. 
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Die domeinverskynsel onder bespreking beskik egter oor wye toepassingsbestek. 

Maksimumgevangenisse is 'n universele verskynsel, maar binne die universum kan 'n legio 

moontlikhede bestaan waarvolgens praktiese implementering kan geskied. Dit is vir die 

bepaling van toekomskragte van besondere belang dat universele hantering van die verskynsel 

noukeurig bestudeer word. 

In die hieropvolgende hoofstukke sal die domeinverskynsel aan die hand van die uniekheid 

wat in elke land in hierdie studie heers, bespreek word. Besondere klem sal ook op filosofiese 

benaderings, teoretiese raamwerke betreffende die domeinverskynsel en spesiale programme 

vir maksimumgevangenes gele word. Ten laaste sal bevindings en aanbevelings aan die hand 

van die bespreking gedoen word met die oog daarop om praktiese implementeringswaarde 

daaraan te gee. 
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HOOFSTUK 2: FILOSOFIESE GRONDSLAE EN TEORETIESE RAAMWERKE 

VAN TOEPASSING OP MAKSIMUMGEV ANGENISSE 

2.1 INLEIDING 

As daar van gevangenisse gepraat word, is dit belangrik dat die begrip in duidelike terme 

omskryf moet word. The Merit Students Encyclopedia (Caine 1969:308 ) omskryf 'n 

gevangenis as "an institution for confining convicted persons". Gevangenisse is 'n laat stap in 

'n reeks wetstoepassingspogings wat misdaadvoorkoming (polisiepatrollies, ens.), beheer 

(arrestasie, verskyning voor 'n hof en vonnis) asook "korrektiewe optrede" (proef, 

gevangenisstraf en parool) insluit (Caine 1969:308). Elke land het 'n soort gevangenissisteem 

wat deur die staat beheer word. Die karaktertrekke van elke gevangenis staan direk in lyn met 

wat die betrokke gemeenskap se siening met die doel van 'n gevangenis is. Die algemene 

doel is om die oortreder uit die gemeenskap te verwyder en te isoleer, terwyl 'n meer 

tradisionele benadering gevangenisse beskou as straf vir 'n oortreder en 'n afskrikmiddel vir 

potensiele oortreders (Caine 1969:309). 

Volgens Van Zyl Smit (1992:101) is daar geen direkte aanduiding in Suid-Afrikaanse 

gevangeniswetgewing van wat die doel met gevangenisstraf is nie. Die Wet op Korrektiewe 

Dienste verwys egter na sleutelfunksies wat in besondere verband tot die doel van 

gevangenisstraf staan. Ingevolge artikel 2(2) van die Wet op Korrektiewe Dienste (Wet 8 van 

1959, soos gewysig) sal die funksies van die betrokke departement onder andere die volgende 

wees: 

• "om te verseker dat elke gevangene wat wettiglik in 'n gevangenis aangehou word, 

daarin in veilige bewaring gehou word totdat hy wettiglik daaruit ontslaan of verwyder 

word 

• om sover doenlik sodanige behandeling op veroordeelde gevangenes toe te pas as wat 

tot hul verbetering en rehabilitasie sal lei en om hulle in gewoontes van arbeid en vlyt 

op te lei". 

In die hieropvolgende bespreking word die klem geplaas op die filosofiese grondslae en 

teoretiese raamwerke wat van toepassing is op gevangenisse in die algemeen, maar ook in die 
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Suid-Afrikaanse konteks in besonder. Raakvlakke met antler bestaande penologiese stelsels 

en benaderings kan egter nie goedsmoeds ge'ignoreer word nie, soos byvoorbeeld die 

bestaande intemasionale riglyne vir die hantering van oortreders, daarom word besondere 

aandag gewy aan daardie aspekte wat op maksimumgevangenisse van toepassing is. Hierdie 

riglyne vorm die fundamentele basis vir aanhouding en hantering van maksimumgevangenes 

en sal enige bespreking daarsonder nie volledig wees nie. 

2.2 DIE REGSPLEGINGSTELSEL 

2.2.1 DIE DOEL EN FUNKSIE VAN DIE REGSPLEGINGSTELSEL 

Die doel van die regsplegingstelsel het sy oorsprong in die strafreg. Burchell en Hunt 

(1983:1) wys daarop <lat strafreg sekere gedragsvorme as misdaad beskryf en daarom word 

daar in dieselfde reg voorsiening gemaak om diegene te straf wat onwettig misdaad pleeg. 

Volgens Rabie en Strauss (1985:6) kan misdaad formeel omskryfword as "conduct which the 

law declares to be criminal." Die vorme van strafsanksies wat deur howe opgele kan word, is 

in wetgewing gespesifiseer (Adler et al 1994:354). 

Die doel van regspleging is die handhawing van orde deur misdaad te voorkom en te beheer 

(Neser 1993:45). Orde moet geskep word om vreedsame naasbestaan in die gemeenskap te 

verseker (Luyt 1994:6). Dit word gedoen deurdat oortreders gestraf word wanneer misdaad 

gepleeg is. Neser (1993:45) is van mening <lat die volgende oogmerke met straf bereik moet 

word: 

• vergelding: die oortreder word gestraf vir die skade wat hy aan die gemeenskap 

berokken het 

• afskrikking: individuele afskrikking vir bekende oortreders en algemene 

afskrikking vir die publiek of potensiele oortreders 

• rehabilitasie: pogings word aangewend om die oortreder se gedrag en disposisie 

positief te verander 

• voorkoming: onskadelikstelling deur gevangenisstraf voorkom residivisme. 

Neser (1993:50) meld voorts <lat die regsplegingsfunksie in vier komponente ingedeel kan 

word: 
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• wetstoepassing: die ondersoek van misdaad en die arrestasie van verdagtes 

• vervolging: aankla en vervolging van vermeende oortreders 

• die howe: vasstelling van sk:uld en oplegging van vonnisse by sk:uldigbevinding 

• korrektiewe inrigtings: uitvoering van straf en behandeling om 

gedragsverandering te weeg te bring. 

Korrektiewe inrigtings soos hierbo vermeld, bring ons by die essensie van die doel van 

hierdie studie en sal in meer besonderhede bespreek word namate die studie vorder. 

2.2.2 DIE OORTREDER BINNE DIE REGSPLEGINGSTELSEL 

Noudat die doel van regspleging bespreek is, kom die oortreder in die regsplegingstelsel self 

ter sprake. 'n Aspek wat hier van kardinale belang is, is die feit dat slegs diegene met die 

swakste prognoses in gevangenisse beland. Sommige van hierdie prognoses is so swak dat 

sodanige persone net binne absolute maksimum sek:uriteitsomstandighede aangehou kan word 

en moet daar vanuit 'n korreksionele oogpunt spesiaal vir diegene voorsiening gemaak word. 

Reid (1981: 6) gee 'n pragtige uiteensetting van die roete wat die oortreder binne die 

regsplegingstelsel volg en noem dit die regsplegingstregter. Hierdie roete kan skematies as 

volg uiteengesit word: 

Figuur 1: Die regsplegingstregter 
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olisie-ondersoek en arrestasie deur 
die polisie 

r Besluit deur aanklaer, verhoor, ~ 
skuldigbevinding, vonnisoplegging, 

appel geskied by howe. 

( 

Opname in gevangenis, 
behandeling met oog op 

rehabilitasie, vrylating op parool 
deur Korrektiewe Dienste. 

Uitdiening van vonnis. 
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2.3 INTERNASIONALE RIGL YNE VIR DIE HANTERING VAN OORTREDERS 

e DIE STANDAARD MINIMUM REeLS 

In 1929 het die hantering van oortreders 'n metamorfose ondergaan deurdat die "International 

Penal and Penitentiary Foundation" die Standaard Minimum Reels vir die hantering van 

gevangenes opgestel het. Tydens die eerste kongres van die Verenigde Nasies Organisasie 

rakende die voorkoming van misdaad en die hantering van oortreders op 31 Julie 1957 in 

Geneve is die Standaard Minimum Reels vir toekomstige implementering in 'n gewysigde 

formaat aanvaar (Suid-Afrika 1969:32). Die invloed van die Standaard Minimum Reels is 

vandag nog in die meeste gevangenisstelsels in die wereld sigbaar. 

Die Standaard Minimum Reels is in verskeie kategoriee ingedeel en die trefwydte daarvan is 

omvangryk. Die regte is op alle gevangenes van toepassing, maar die volgende regte is weens 

groot belang vir die menswaardige hantering van oortreders direk op persone in 

maksimumgevangenisse van toepassing: 

• geskikte beddegoed, voldoende voedsame voedsel en skoon drinkwater 

• geleentheid vir oefening in die buitelug 

• mediese versorging 

• geleentheid vir saakstelling by beweerde oortredings 

• aanmelding van klagtes op 'n daaglikse basis aan die hoof van die gevangenis 

• kontak met familie 

• biblioteekgeriewe. 

Dit moet beklemtoon word dat die Standaard Minimum Reels 'n toonaangewende norm is 

waaraan gevangeneshantering wereldwyd gemeet word. Ten einde in howe afgedwing te kan 

word, moet dit formeel in 'n regsisteem opgeneem word en daarom is die Standaard 

Minimum Reels eerder verteenwoordigend van konsensus wat in 'n groot deel van die wereld 

heers rakende die minimum standaarde wat in die aanhouding van gevangenes nagestreef 

moet word (Neser 1989:232). 

e STANDAARDE VAN DIE AMERICAN CORRECTIONAL ASSOCIATION 

Met die publisering van die "Standards for Adult Correctional Institutions" deur die American 

Correctional Association in 1980, word gepoog om 'n stel betekenisvolle riglyne vir die 

hantering van volwasse gevangenes daar te stel (Neser 1989:233). Die dokument bevat 459 

20 



riglyne wat onder andere in ooreenstemming is met menseregte standaarde (Neser 1989:233). 

Die mening word egter gehuldig (Neser 1989:234) dat die standaarde van die ACA oordadige 

beklemtoning van menseregte as grondslag kan he. 

e DIE BEIJING REeLS 

Tydens die sesde kongres van die Verenigde Nasies is daar by wyse van resolusie 4 versoek 

dat 'n stel reels vir die hantering van jeugdige oortreders opgestel moet word. Konsepreels 

wat deur lidlande gevolg behoort te word, is tydens die sewende kongres rakende voorkoming 

van misdaad op 29 November 1985 in Beijing ter tafel gele en as aanhangsel tot die bestaande 

standaard minimum reels aanvaar. Hierdie stel reels is suiwer daarop gemik om vir jeugdige 

oortreders voorsiening te maak en staan in die spreektaal as die Beijing reels bekend. Die 

mees insiggewende gedeelte vir doeleindes van hierdie studie le opgesluit in reels 19 en 26 en 

word as volg saamgevat: 

• reel 19 .1 bepaal dat institusionalisering van jeugdiges altyd as laaste uitweg gekies moet 

word en ook vir die minimum tydperk. Hierdie stelling is tweeledig van aard deurdat 

gevangenisstraf as laaste uitweg moet dien in optrede teen 'n jeugdige, die ligste graad 

van vryheidontneming moet verkieslik plaasvind en indien 'n antler instansie soos 

byvoorbeeld 'n verbeteringskool nie voldoende is nie, moet gevangenisstraf eerder in 'n 

oop gevangenis as in 'n toe gevangenis geskied (Report of the Seventh Congress of the 

United Nations 1985:176). Kwantiteit (laaste uitweg) en tyd (minimum periode) kom 

dus sterk na vore as beperkings ten opsigte van institusionalisering. 

• reel 26.3 dikteer dat jeugdige oortreders apart van volwassenes in aparte inrigtings 

aangehou moet word. Die oogmerke hiermee is om die jeugdige te beskerm teen 

negatiewe invloed deur volwasse oortreders en ook die beskerming van die jeugdige se 

welsyn as sulks (Report of the Seventh Congress of the United Nations 1985:177). 

Die hantering van 'n jeugdige oortreder werp nuwe lig op aanhouding binne 

maksimumgevangenisse en die Beijing reels het 'n bepaalde invloed in hierdie verband. Dit 

is van intemasionale belang dat die bestaan van hierdie stel voorskrifte altyd 'n invloed op die 

regsplegingstelsel sal he. 
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e DIE KEUSE VAN 'N VONNIS 

Regters het volgens Adler (1994:354) wereldwyd verskeie opsies betreffende 

vonnisoplegging. Hierdie opsies het 'n bepaalde invloed op die hantering van oortreders en 

derhalwe is die vonnis ook 'n determinant van watter strukture benodig word vir die gemelde 

hantering van hierdie oortreders. Die volgende vonnisopsies het 'n invloed op aanhouding in 

maksimumgevangenisse en word kortliks bespreek: 

• doodstraf: <lit word opgele vir misdrywe wat as halsmisdade geklassifiseer word, 

byvoorbeeld moord 

• gevangenisstraf: oortreders moet 'n termyn binne 'n gevangenis deurbring. 

Vir doeleindes van hierdie studie het vonnisse wat opname in 'n gevangenis noodsaak, die 

grootste invloed. Adler (1994:355) meld dan ook dat vonnisse tot gevangenisstraf 

intemasionaal opgedeel kan word in bepaalde en onbepaalde vonnisse. Die wesenlike verskil 

tussen die vonnisse le daarin <lat bepaalde vonnisse 'n vaste aanhoudingstermyn tot gevolg het 

(Adler 1994:356). In teenstelling hiermee kan onbepaalde vonnisse 'n bepaalde minimum 6f 

maksimum vonnis wees. Die uiteindelike lengte van die vonnis is derhalwe in die hande van 

korrektiewe dienste personeel wat binne bepaalde strukture besluite rakende die vrylating van 

gevangenes met onbepaalde vonnisse neem (Adler 1994:355). 

2.4 GEV ANGENISSTRAF EN DIE PENOLOGIESE MOTIEWE 

Coetzee (1995: 19) meld <lat geen gevangenisstelsel losstaande van sy juridiese wortels 

doeltreffend kan funksioneer nie. Die daarstel van gevangenisse, aanhouding, asook vrylating 

van oortreders uit gevangenisse hou alles verband met juridiese aspekte, wat op sy beurt weer 

verband hou met die penologiese motiewe van straf. Volgens Hiemstra (Rabie & Strauss 

1985:223) is gevangenisstraf 'n harde en drastiese straf. Om hierdie rede moet daar na die 

penologiese motiewe van gevangenisstraf gelet word. Volgens Biles (1988:16) is die 

filosofiese basis van straf daarin gelee dat straf fundamenteel die ontneming van 'n persoon se 

vryheid kan beteken. Dit word dan benadruk <lat die ontneming van vryheid die enigste straf 

is wat met gevangesetting geassosieer moet word. 
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e DIE BEGRIP STRAF 

Die voormelde begrip kan volgens Flew (Neser, Cilliers & Swart 1985:33) aan vyf elemente 

gekenmerk word. Dit moet in die eerste plek onaangenaam wees vir die persoon wat <lit 

ondergaan. Wat gevangenisstraf betref, is <lit deurspek met bewyse <lat hierdie strafvorm 'n 

toonbeeld van onaangenaamheid is. Tweedens moet straf vir 'n oortreding toegepas word. 

Van Zyl Smit (1992:227) beklemtoon dan ook die feit <lat geen persoon sonder 'n wettige 

lasbrief, uitgereik deur die hof wat die persoon gevonnis het vir 'n oortreding, in enige 

gevangenis opgeneem mag word nie. Straf kan in die derde instansie beskryf word as die 

optrede van 'n menslike instansie wat oor die nodige gesag beskik. Wanneer 'n persoon dan 

tot gevangenisstraf gevonnis word, moet daar 'n besondere persoon vermeld word by wie die 

verantwoordelikheid berus om die veroordeelde in bewaring te neem (Coetzee 1995:54). Dit 

is vierdens van belang <lat straf op 'n verantwoordelike oortreder toegepas moet word. 

Coetzee (1995:58) wys op die belangrikheid van korrekte en positiewe identifikasie van 

persone wat in gevangenisse opgeneem word. Laastens word straf met 'n bepaalde doel 

opgele en uitgevoer. Een doel kan rehabilitasie wees. Steyn (1961:74) huldig die standpunt 

<lat behandeling vanuit 'n penologiese oogpunt beskou, 'n belangrike oogmerk van 

gevangenisstraf is. 

e GEV ANGENISSTRAF EN VERGELDING 

Vergelding het 'n indeterministiese inslag, wat meebring dat elke individu vryheid van keuse 

het. Persone is egter vir hul keuses verantwoordelik. Weens verkeerde keuses in terme van 

standaarde wat binne 'n bepaalde gemeenskap geld, word 'n oortreder by wyse van 

gevangenisstraf van sy vryheid ontneem as vergelding en boetedoening vir die missstap 

(Rabie & Strauss 1985:22). 

Volgens Reid (1981 :38) het die hooggeregshof in Amerika so lank gelede al as 1976 aangedui 

<lat vergelding voldoende rede is om die doodstraf op te le. Dit word egter aangedui <lat 

vergelding nie meer die dominante strafoogmerk is nie, maar <lit is steeds 'n geldige 

strafoogmerk. Die oplegging van die doodstraf as vergelding vir 'n misdaad het vir 'n 

bepaalde tyd direkte invloed op maksimumgevangenisse, aangesien sodanige oortreders 
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weens sy prognose en ander redes soms vir lang tye binne maksimumgevangenisse aangehou 

word. 

e GEVANGENISSTRAF EN AFSKRIKKING 

Afskrikking kan help om misdaad te voorkom deurdat individue en die gemeenskap op een of 

ander wyse tot die besef kan kom dat misdaad nadelig is. Die effektiwiteit van afskrikking is 

daarin gelee dat voorstaanders van die oogmerk glo dat straf altyd vrees wek. Die nadele 

verbonde aan straf moet altyd groter wees as die voordele verbonde aan misdaad sodat 

persone sal dink voordat hulle handel en straf moet altyd definitief intree (Neser et al 1985:72-

73). Die waarde van gevangenisstraf as afskrikmiddel kom tot 'n mate onder verdenking as 

daar gelet word na aspekte soos residivisme. Coetzee (1995:126) meld dan ook in hierdie 

verband dat mense met swak karaktereienskappe onder residiviste aangetref word. Diesulkes 

word nie maklik afgeskrik nie. 

e GEVANGENISSTRAF EN BESKERMING VAN DIE GEMEENSKAP 

Daar is verskeie wyses waarop die gemeenskap beskerm kan word soos byvoorbeeld deur 

oortreders te rehabiliteer, af te skrik en mense so op te voed dat hulle nie begerig is om 

misdaad te pleeg nie. Gevangenisstraf vind egter aansluiting by beskerming van die 

gemeenskap deur eliminasie (Neser et al 1985:85). Rabie (1977:10) meld dat totale 

eliminasie by wyse van die doodstraf kan geskied. Alhoewel daar argumente teen en ten 

gunste van hierdie stelling is, bly dit 'n werklikheid dat persone wat tot die doodstraf gevonnis 

is, in maksimumgevangenisse opgeneem word en daar hanteer moet word totdat dit nie meer 

nodig is nie. Gedeeltelike eliminasie beteken by implikasie dat oortreders vir langer of korter 

tydperke uit die gemeenskap onttrek word en dat die gemeenskap vir hierdie tydperke 

beskerming teen die betrokke oortreder geniet (Neser et al 1985:85). 

e GEVANGENISSTRAF EN REHABILITASIE 

Daar word selfs binne wetgewing van toepassing op gevangenisse vir rehabilitasie 

voorsiening gemaak. Steyn (Coetzee 1995:126) verwys na die wye diskresie wat die Suid

Afrikaanse Kommissaris van Korrektiewe Dienste het om "sodanige behandeling': toe te pas 
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ten opsigte van rehabilitasie. Die strafoogmerk rehabilitasie word ook deur Van Zyl Smit 

(1992: 108) in verhouding tot gevangenisstraf gebring deurdat daar vermeld word dat 

behandeling so ontwikkel moet word dat dit mense hervorm en rehabiliteer. Programme wat 

binne gevangenisse aangebied word, soos die dwelmafhanklikheidsprogram en die 

onderwysprogram, le klem op die pogings van rehabilitasie vanuit gevangenisoorde (Coetzee 

1995:134). 

2.5 FILOSOFIESE AGTERGROND TEN OPSIGTE VAN DIE BESTAANSREG 

VIR MAKSIMUMGEV ANGENISSE 

Die bestaansreg vir maksimumgevangenisse kan op verskeie fronte gesoek word. V oorbeelde 

hiervan is die mens se behoefte aan beskerming van wat vir horn kosbaar is en die hunkering 

na vergeldende optrede nadat die individu te na gekom is. Dit is egter so dat hierdie behoefte 

aan beskerming nooit sou bestaan het as misdaad nie gepleeg is nie. Teen hierdie agtergrond 

behoort die uitgangspunt dan te wees om die bestaansreg vir maksimum- en antler 

gevangenisse eerder aan die kant van die oortreder te gaan soek. 

Ward (1981 :4) het navorsing gedoen met die oog daarop om kroniese oortreders te kan 

identifiseer. Die volgende aspekte is uit 'n wye verskeidenheid bronne saamgevat as die ses 

aspekte wat mees algemeen met gereelde ernstige misdadige gedrag en gepaardgaande 

opname in 'n maksimumgevangenis geassosieer kan word (Ward 1981 :4): 

• vorige misdadige gedrag - die moontlikheid van residivisme verhoog na elke vorige 

kriminele daad. Wolfgang (Ward 1981:4) het bevind dat indien 'n manlike persoon uit 

Philadelphia voor die ouderdom dertig vyf keer gearresteer is, hy 'n 85% kans het om vir 

'n sesde keer gearresteer te word. Na die tiende arrestasie is die kanse 42% dat dit 'n 

ernstige misdaad sal wees. 

• ouderdom - dit is nie net die huidige ouderdom van die oortreder wat van belang is nie, 

maar ook die ouderdom waarop die oortreder die eerste keer met die gereg gebots het. 

Wolfgang (Ward 1981:5) toon aan dat kanse drie en 'n halfkeer groter is om 'n volwasse 

oortreder te wees indien daar betrokkenheid by jeugmisdaad was as wanneer daar nie 

betrokkenheid by jeugmisdaad was nie. Voorts word aangetoon dat moord die meeste 

deur die ouderdomsgroep 20 tot 24 jaar gepleeg word. Geweld onder jeugdiges neem ook 

vinniger toe as geweld onder volwassenes. 

25 



• geslag - empiries word daar deur Maccoby en Jacklin (Ward 1981:6) bewys dat mans 

meer aggressief optree in seks-gekoppelde gedrag as vroue, terwyl nege uit tien persone 

wat in 1977 in Amerika vir geweldsmisdade aangekeer is, manlik was. 

• ras - die Philadelphia studie (Ward 1981:6) het getoon dat 12% van Amerika se bevolking 

in 1976 swart was, maar hierdie bevolkingsgroep was vir 52% van alle arrestasies vir 

geweldsmisdade verantwoordelik. Veertig persent van arrestasies vir aanranding en byna 

twee-derdes van arrestasies vir roof dui op betrokkenheid deur swartes. Ward (1981 :7) le 

klem daarop <lat georganiseerde-, witboortjie-, korporatiewe- en antler misdaad nie by die 

gemelde studie ingesluit is nie en <lat resultate anders kon gewees het indien <lit wel die 

geval was. 

• sosio-ekonomiese status - Pritchard (Ward 1981 :7) het in agt uit nege gevalle met data 

bevind <lat 'n oortreder se inkomste voor gevangesetting korreleer met sy werkverrigting 

tydens parool. Voorts is bevind <lat 'n afwesigheid van werkstabiliteit voor 

gevangesetting 'n aanduider is van mislukking na vrylating op parool. 

• alkohol- en dwelmgebruik - in 'n steekproef wat deur die Departement van Korrektiewe 

Dienste in Kalifomie gedoen is, word bevind <lat 60% van die oortreders hul misdryf 

onder die invloed van alkohol gepleeg het (Ward 1981 :7). Waar alkohol en dwelms 

betrokke was, is misdaad teen persone twee maal so hoog as by die algehele afwesigheid 

van die middels (Ward 1981:7). 

Verskeie antler faktore soos intelligensie koeffisient, huwelikstatus en residensiele mobiliteit 

het ook invloede op kroniese misdadigers, maar die aspekte wat supra bespreek is, blyk 

waardevolle voorspellers van residivisme te wees (Ward 1981:8). Die rol van hierdie 

indikators by emstige misdaad is dan ook reeds beklemtoon en met die aanwesigheid daarvan 

sal daar altyd 'n behoefte aan gevangenisse wees, veral maksimumgevangenisse. 

Fox (1982:84-85) le klem daarop <lat die sosiale struktuur van gevangenisgemeenskappe 

weens demografiese karaktertrekke soos die proporsionele toename van etniese minderhede 

aan die verander is. Soos wat die bevolking van maksimum sekuriteitgevangenisse toeneem, 

sal inteme en organisatoriese konflik toeneem en meer gespesialiseerd raak. 

Rassekonflik het reeds in gevangenisse in Amerika begin toeneem en bende-verwante geweld 

bring mee <lat daar 'n klemverskuiwing in waardesisteme van gevangenes ontstaan wat 
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volgens Irwin (Fox 1982:85) tot rassekonflik aanleiding gee. Daar is dan ook aanduidings dat 

maksimumgevangenes nuwe standaarde ten opsigte van gedrag het om by toenemende 

gevangenisdruk: aan te pas. In veldstudies is twee groepe gei"dentifiseer, naarnlik "inmates" 

wat by programme inskakel en "convicts" wat by die subkultuurkode inskakel en nie meer die 

waardes van die ou gevangenisgemeenskap reflekteer nie (Fox 1982:85). Gewelddadige 

aksies word in gevalle die enigste metode waarop jong manlike gevangenes status by hul eie 

rasgroep kan bekom (Fox 1982:86). 

Hierdie soort optrede verg die aanwending van tegnieke en hanteringsmetodes wat net as 

geskik vir gedragsmoeilike gevangenes gesien kan word en bring ook 'n dimensie na vore wat 

die bestaan van maksimumgevangenisse noodsaak. Die teendeel is egter ook dat 

maksimumgevangenisse en die omstandighede wat aldaar 'n rol ten opsigte van aanhouding 

speel, ook 'n bydraende faktor in afwykende gedrag kan wees. 

Gevangenisse is sinoniem met sekerheid en sekuriteit (Rauch 1987:3). Een van die 

hooffunksies van 'n gevangenis is dan ook om die gemeenskap te beskerm deur gevangenes 

veilig aan te hou (Rauch 1987:3). Die graad van sekuriteit sal volgens Rauch (1987:3-4) van 

die wisselwerking tussen verskeie faktore afhang waarvan die vemaarnste die volgende 

insluit: 

• inrigtingsorganisasie en gevangenebestuur 

• personeelbestuur 

• personeelopleiding 

• die fisiese inrigting waar aspekte soos uitleg, ouderdom en vlak van instandhouding 'n 

direkte invloed op die sekerheidsvlak het 

• gevangene klassifikasie en prognose 

• programme vir gevangenes 

• sekerheidstoerusting soos die kwantiteit en kwaliteit van sluitmeganismes, deur- en 

vensterhardeware en antler materiaal wat gebruik word om bewaking te vergemaklik. 

Die bestaansreg vir maksimumgevangenisse kry verdere stukrag deurdat publikasies van die 

American Correctional Association vyf vlakke van gevangenissekuriteit beskryf. Die 

Amerikaanse vlakke van gevangenissekuriteit sien soos volg daar uit: 

• gemeenskap (vlak I) 
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• minimum (vlak II) 

• medium (vlak III) 

• toe (vlak IV) 

• maksimum (vlak V) 

Vlak V verteenwoordig die hoogste vlak van sekuriteit wat binne 'n korrektiewe sisteem kan 

bestaan (Rauch 1987:5). In sommige stelsels is hierdie vlak gelykstaande aan ultra

maksimum aanhoudingsfasiliteite, terwyl vlak IV met maksimumgevangenisse vergelyk 

word. Dit het egter direk te make met die nodigheid vir maksimumgevangenisse en die 

tendens van sekuriteitsvlakke is ook in ander werelddele in hierdie studie geldend. 

Weens die unieke samestelling van die inhoudelike van gevangenisse is daar faktore van 

binne die mure van gevangenisse wat daartoe aanleiding gee <lat maksimumgevangenisse 

moet bestaan. Een hiervan is die mens se hunkering om tot 'n groep te behoort. Dit het tot 

gevolg dat gevangenes by bendes aansluit (Neser 1989:140). Die eise van die subkultuur raak 

egter van so 'n aard <lat <lit 'n maalkolk van wangedrag en frustrasie word wat gevangenes 

verder in die moeilikheid dompel in plaas van aan hulle bepaalde voordele besorg. 

Uit 'n filosofiese oogpunt kan regverdiging vir die bestaansreg van maksimumgevangenisse 

onder die mantel van klassifikasie gevind word. Hierdie onderwerp is egter so omvangryk <lat 

<lit 'n bespreking op sy eie regverdig. Die onderwerp sal derhalwe individueel bespreek word 

weens die besondere invloed wat <lit op hierdie studie behoort te he. Dit <lien egter vermeld te 

word <lat die tipe oortreding wat gepleeg is 'n groot invloed op klassifikasie het en <lat <lit 

normaalweg die tendens is <lat gevaarlike misdadigers saam aangehou moet word. Dit gee 

verdere regverdiging aan die bestaansreg van maksimumgevangenisse. 

Biles (1988:16) maak egter die volgende stelling rakende maksimumgevangenisse: "what has 

been proved is that maximum security prison environments dehumanise their inmates and 

provide opportunities to learn more effective ways of committing crimes". Met hierdie 

stelling in gedagte kan die bestaansreg van maksimumgevangenisse vanuit 'n rehabilatiewe 

oogpunt sterk bevraagteken word. 
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Met die aanvaarding van die Wet op Gevangenisse in 1959 (Wet 8 van 1959) is daar formeel 

vir maksimumgevangenisse in Suid-Afrika voorsiening gemaak. Die betrokke wet is by 

verskeie geleenthede al gewysig, maar die instelling van gevangenisse, wat 

maksimumgevangenisse insluit, word steeds in artikel 20 en 22 van die Wet op Korrektiewe 

Dienste (1959) omskryf. Prognoses van oortreders wat in maksimum-omstandighede 

aangehou word, is so swak dat dit nie net reverdiging genoeg is vir die pas bespreekte wetlike 

voorsiening nie, maar dit is ook in lyn met intemasionale tendense binne penologiese stelsels. 

2.6 KLASSIFIKASIE VAN GEV ANGENISSE EN GEV AN GENES 

Wardlaw (1980:23) omskryf die begrip klassifikasie as volg: 

"At it's simplest level classification is the decision-making process that determines, 

within the options available, the conditions under which each sentence of imprisonment 

will be served". 

Hierdie stelling verwys in effek na die klassifikasie van gevangenisse, wat as die "options 

available" beskou kan word, maar dit verwys ook na die gevangene in terme van "the 

conditions under which each sentence will be served". Die primere verantwoordelikheid van 

enige korrektiewe stelsel is die veilige aanhouding van gevangenes en daarom is die 

aanwesigheid van stelsels wat veilige bewaking bevorder nie debatteerbaar nie (Neser 

1989:202). Dis dan ook teen hierdie agtergrond dat daar vir die klassifikasie van 

gevangenisse en gevangenes voorsiening gemaak word en word elkeen nou afsonderlik 

bespreek. 

2.6.1 GEV ANGENISSE 

Duckitt & Du Toit (1986:2) meld dat daar sekere funksies van klassifikasie bestaan. Twee 

van hierdie funksies het 'n direkte invloed op gevangenisse. Dit is derhalwe van groot belang 

dat klassifikasie nie net ten opsigte van oortreders moet geld nie, maar dat aanhoudingsplekke 

in terme van klassifikasie ook in ag geneem moet word, aangesien aanhoudingsfilosofie 

ondersteun word deur effektiewe klassifikasie. 

29 



• klassifikasie as bestuursfunksie - die bestuur van 'n gevangems sal hierdie 

bestuurshulpmiddel aanwend om toe te sien dat gevangenes op die mees koste-effektiewe 

wyse aangehou word. Dit bring mee dat gevaarlike misdadigers m 

maksimumgevangenisse aangehou sal word. Minder gevaarlike persone sal aan 

goedkoper aanhoudingsaltematiewe onderwerp word. 

• klassifikasie as beplanningsfunksie - deur akkurate klassifikasie kan projeksies gemaak 

word vir die oprigting van gevangenisse. Op hierdie wyse kan fondse doelmatig 

aangewend word deurdat duur strukture soos maksimumgevangenisse slegs volgens 

behoefte opgerig kan word. 

Rauch (1987:5) dui aan dat verskeie faktore in ag geneem moet word wanneer die 

sekuriteitsvlak van 'n gevangenis bepaal word. Hierdie faktore identifiseer primer met die 

inrigting se fisiese konfigurasie eerder as met faktore soos hoeveelheid personeel, toesig en 

antler hulpmiddels wat ook 'n invloed op die vlak van inrigtingsekuriteit sal he. Faktore wat 

in ag geneem moet word wanneer die sekuriteitsvlak bepaal word, is die volgende: 

• die soort buiteheining 

• die bestaan en operasionaliteit van toringposte 

• die gebruik van eksteme mobiele patrollies 

• die gebruik van opsporings- of verkliktoestelle 

• inteme argitektuur (bewapende betonmure, elektroniese seldeure en ganghekke ). 

Aanhouding in maksimumgevangenisse kan as 'n "einde van die pad" plasing binne die mees 

veilige perimeter beskou word. Die vemaamste verskil tussen maksimum- en ultra

maksimumgevangenisse is die feit dat laasgenoemde kleiner behoort te wees as 'n 

maksimumgevangenis en hoogstens 500 persone moet huisves (Rauch 1987:6). Gevangenes 

wat hier aangehou word, moet in enkelselle, wat binneselle of buiteselle kan wees, gehuisves 

word. Hierdie gevangenisse sal van streng bewaking gebruik maak (Rauch 1987:6). 

Neser (1989: 203) wys daarop dat aspekte soos selkonstruksie en -uitleg verdere klem op die 

ontwerp en noodwendige klassifikasie van maksimumgevangenisse plaas. Daar word verder 

vermeld dat Suid-Afrikaanse gevangenisse slegs in enkele gevalle doelbewus as 

maksimumgevangenisse beplan en opgerig is. Kategorisering het veel eerder voortgespruit uit 
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die spesifieke groep gevangenes wat daar aangehou word. Dit bring mee dat die graad van 

sekuriteit in 'n groot mate in prosedures gevestig is (Neser 1989:205). 

Alhoewel dit verkieslik is dat maksimumgevangenes in enkelselle moet bly, word gevangenes 

met 'n maksimum veiligheidsklassifikasie heel dikwels in gemeenskaplike selle aangehou. 

Die Standaard Minimum Reels vermeld hierdie aspek en reel 9(2) lees as volg: 

• "where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as 

being suitable to associate with one another in those conditions. There shall be regular 

supervision by night, in keeping with the nature of the institution". 

Die gevolgtrekking hieruit is dat daar wel bepaalde riglyne ten opsigte van die klassifikasie 

van gevangenisse geld, maar dat ander faktore noodwendig 'n invloed op klassifikasie van die 

gebou kan he. Seker die vemaamste faktor is die mens self. Om hierdie rede behoort 'n 

klassifikasiestelsel ook ten opsigte van die oortreder te bestaan en is dit nou gepas om dit in 

meer detail te bespreek. 

2.6.2 KLASSIFIKASIE VAN GEV AN GENES 

Volgens Reid (1981:237) het die "American Prison Association" reeds meer as 100 jaar 

gelede die konsep van individuele behandeling in sy deklerasie van beginsels geartikuleer. 

Daar is egter eers gedurende 1920 deur 'n paar gevangenisadministrateurs begin bespiegel dat 

daar 'n behoefte aan bepaalde diagnoses bestaan. Klassifikasie het egter 'n !anger geskiedenis 

as diagnosering, maar dit het in wese segregasie beteken deurdat gevangenes op grond van 

ras, ouderdom en geslag van mekaar geskei is (Reid 1981:237). Klassifikasie beteken selfs 

vandag nog in baie kringe bloot die skeiding van gevangenes, maar dit het 'n dieperliggende 

betekenis vir die penoloog. Loveland (Reid 1981:237) omskryf klassifikasie as volg: 

"Classification is a method by which diagnoses, treatment planning and the execution of 

the treatment programmes are coordinated in the individual case". 

Klassifikasie moet volgens Reid (1981:237) gesien word as 'n aanpasbare plan waarin alle 

beskikbare tegnieke vir diagnose aangewend word en besluite geneem word rakende die beste 

metode om die individu se behoeftes te bevredig. 
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Selfs in die Standaard Minimum Reels word daar vir die klassifikasie van gevangenes 

voorsiening gemaak. Reel 67 dui die doel van klassifikasie van gevangenes as volg aan: 

• om gevangenes te skei van diegene wat weens hul kriminele rekord en swak karakter 'n 

slegte invloed op antler kan uitoefen 

• om gevangenes in klasse te verdeel ten einde hul behandeling met die oog op sosiale 

rehabilitasie te kan fasiliteer. 

Twee van die drie funksies soos deur Duckitt & Du Toit (1986:2) ge'identifiseer, is reeds 

bespreek. Alhoewel klassifikasie as bestuursfunksie en beplanningsfunksie ook definitiewe 

raakvlakke met die gevangene as sulks het, is dit die behandelingsfunksie van klassifikasie 

wat hier 'n leidende rol speel. 'n Besondere gevangenisstelsel se filosofie en doelstellings sal 

leidinggewend wees betreffende die mate waarin die behandelingsfunksie aandag geniet. 

Klassifikasie van gevangenes het noodgedwonge een of antler groepsindeling van die 

betrokke individue tot gevolg. Steyn (1958:53) dui aan dat aanhouding van gevangenes in 

direkte verband met hul klassifikasie staan. Aanhouding word dan ook in ooreenstemming 

met die indeling van strafinrigtings gebring (Steyn 1958:53). Die gemelde groepsindeling 

word deur Rauch (1987:4) as "inmate custody categories" vermeld en laasgenoemde word 

omskryf as "the degree of staff supervision necessary to ensure adequate control of the 

inmate". Klassifikasie word verder beskryf as die uitsorteerprosedure wat as resultaat die 

plasing van 'n gevangene in die geskikste en mees gepaste sekuriteitsvlak van die gevangenis 

het. 

Klassifikasie <lien ook as hulp om te bepaal watter programme en dienste die grootste invloed 

op die individu sal he (Rauch 1987:40). Laasgenoemde bevestig derhalwe net weer dat 

klassifikasie nie net vir sekuriteitsdoeleindes aangewend word nie, maar dit kan ook 'n bydrae 

tot die behandeling van oortreders en die regulering van gedrag lewer. Rauch (1987:42) raak 

die siel van klassifikasie aan deur die aandag op die belangrikheid van deelname aan die 

proses deur die oortreder self te beklemtoon. Elke nuwe opname behoort voorsien te word 

van volledige inligting rakende die klassifikasieproses wat tydens sy aanhouding sal geld. 

Meer belangrik nog is die feit dat Rauch (1987:42) deelname deur die gevangene aan die 

besluitnemingsproses propageer sodat hy inspraak kan he op die behandelingsprogramme 

waaraan hy onderwerp behoort te word. 
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Uit 'n veilige bewakingsoogpunt moet maksimumgevangenes onder konstante toesig wees. 

Hierdie groep oortreders sluit normaalweg diegene in wie se ontvlugtingspotensiaal hoog is 

asook diegene wat 'n gevaar vir hulself en antler gevangenes inhou. Beweging moet tot selle 

beperk word en wanneer selle verlaat word, moet daar deurentyd direkte toesig deur personeel 

uitgeoefen word. Arbeid moet geselekteerd in aktiwiteite binne die mure van die gevangenis 

verrig word. Gevangenes in hierdie kategorie behoort nie vir enige vorm van verlof te 

kwalifiseer nie, terwyl besoeke deur familie beperk moet word tot nie-kontak besoeke (Rauch 

1987:8). 

Rinaldi (1977:15) omskryfklassifikasie van gevangenes as die proses waardeur gevangenes in 

groepe verdeel word sodat hulle gerieflik in bestaande gevangenisse ingepas kan word met die 

minste ontwrigting vir daardie gevangenisse en, ideaal, met die minimum hoeveelheid skade 

vir die gevangene as gevolg van die betrokke klassifikasie waarin hy horn bevind. Rinaldi le 

in dieselfde asem ook klem daarop dat die klassifikasie van gevangenes en gevangenisse 

ineengeweef is. 

Uit die voorafgaande is dit reeds duidelik dat selfs wetenskaplikes nie 'n eenvormige definisie 

ten opsigte van klassifikasie het nie. Afgesien van klassifikasie per se, bestaan daar ook 

verskeie klassifikasiestelsels. Ongeag watter klassifikasiestelsel aangewend word, sal dit 

nai"ef wees om te <link dat klassifikasie net 'n kwessie van segregasie van verskillende 

oortreders is (Wardlaw 1980:25). As gevangenes net op grond van skeiding van manlikes en 

vroulikes, gevonnistes en ongevonnistes, volwassenes en jeugdiges, geweldadiges en nie

geweldadiges en heteroseksuele van homoseksuele geskei moes gewees het, sou daar volgens 

Wardlaw (1980:26) twee en dertig verskillende gevangenisse of afdelings moes bestaan. Dit 

sluit dimensies soos sielsiekes uit. Die meeste van hierdie gevangenisse sou die meeste van 

die tyd leeg gestaan het (Wardlaw 1980:26). Wardlaw (1980:28) bevestig dat alle gevangenes 

op een of antler wyse geklassifiseer word, maar dat groter aandag aan diegene met relatiewe 

lang vonnisse gegee word. Dit bring mee dat die begrip klassifikasie meer toepassing vind in 

maksimumgevangenisse as in antler gevangenisse met korter straftermyne. 
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2.7 TOEKOMSTENDENSE 

In sy inleiding tot die Witskrif dui die Suid-Afrikaanse Kommissaris van Korrektiewe Dienste 

(Suid-Afrika 1994: 1) aan dat korrektiewe stelsels wereldwyd voor die volgende uitdagings te 

staankom: 

• oorbevolking van bestaande infrastrukture wat so erg kan word dat dit die ineenstorting 

van totale stelsels tot gevolg kan he 

• verhoogde misdaadsyfers en 'n aandrang van sterker optrede teenoor misdadigers sonder 

dat die effek van langer vonnisse op gevangenisse in ag geneem word 

• onrealistiese verwagtinge vanuit die publiek rakende die resultate van die korrektiewe 

funksie. 

Volgens die Witskrif van die Departement van Korrektiewe Dienste (Suid-Afrika 1994:2) is 

daar aanduidings dat die besettingsyfer ten opsigte van veral langtermyn-vonniskategoriee 

konstant styg. 'n Abnormale toename in ontvlugtings, onrus, brandstigting en 

gyselaarsdramas in gevangenisse in Suid-Afrika en elders in die wereld is volgens die 

Departement van Korrektiewe Dienste (Suid-Afrika 1994:4) toe te skryf aan faktore soos 

ontoereikende gevangenisstrukture, veiligheidstoerusting, onvoldoende akkommodasie en 

personeeltekorte asook gebrekkige opleiding om die gemelde situasies te hanteer. Strategiee 

om die situasie te verbeter sluit onder andere die verbetering van strukture, voldoende 

akkommodasie, opgradering van opleiding van lede en groter Idem op veiligheid en 

sekuriteit in. Laasgenoemde aksie word dan ook genoodsaak deur die feit dat die Witskrif 

(Suid-Afrika 1994:7) aandui dat daar 'n stelselmatige toename in die aantal gevangenes in die 

maksimum veiligheidsklassifikasie is. Voorsiening moet derhalwe gemaak word deur nog 

meer maksimum veiligheidsinrigtings te ontwerp. 

2.8 SAMEVATTING 

Daar is in die voorafgaande bespreking gekyk na die regsplegingstelsel en hoe die gevangenis, 

met spesifieke verwysing na die maksimumgevangenis, daarby inskakel. Daar bestaan geen 

twyfel aan die feit dat die bestaan van 'n regspleginstelsel wereldwyd van kardinale belang vir 

vreedsame samesyn is nie. Adler (1994:104) dui ook aan dat die mens se natuurlike drang na 

sosiale verdediging eis dat 'n regsplegingstelsel wat beskerming van die gemeenskap ten doel 
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het, moet bestaan. Dit het reeds tydens die illustrasie van die regsplegingstregter duidelik na 

vore gekom dat die totale spektrum van korrektiewe dienste universeel onlosmaaklik deel van 

die regsplegingstelsel is. 

Gei"ntegreerde wisselwerking en interathanklikheid het tot gevolg dat gevangenisse een van 

die belangrikste skakels van die regsplegingsketting is. Die rede hiervoor is dat vermeende 

oortreders reeds gedurende die polisieringsfase in 'n gevangenis opgeneem kan word. Faktore 

soos die ems van die misdryf bepaal ook watter korreksionele implikasies die hof se 

vonnisoplegging sal he (Adler 1994:122). Die korreksionele sektor van die regsplegingstelsel 

is onder andere saamgestel uit gevangenisse waarvan die graad van sekuriteit wissel. 

Maksimumgevangenisse verteenwoordig die hoogste graad betreffende sekuriteit. Die 

benaming dui ook aan dat maksimum sekuriteitsomstandighede daar geld en is die logiese 

afleiding dat gevaarliker misdadigers hier aangehou word. 

Baie jare gelede is alle oortreders as gevaarlik vir die gemeenskap beskou, maar weens 

verskeie faktore het die skeiding van gevangenes in verskeie kategoriee vorm aangeneem. 

Die skeiding is onder andere gegrond op penologiese motiewe soos vergelding en die 

beskerming van die gemeenskap, wat die gevangenisgemeenskap insluit. Die penologie het 

dan ook so ontwikkel dat maksimumgevangenisse vandag universeel as onontbeerlik vir die 

hantering van 'n sekere kategorie oortreder beskou kan word. Aspekte soos die onlangse 

afskaffing van die doodstrafvir halsmisdade in Suid-Afrika vergroot die kategorie gevangenes 

wat in maksimum sekuriteitsomstandighede aangehou moet word en verleen nog groter 

bestaansreg aan hierdie tipe gevangenis. 

Aanhouding van gevangenes plaas 'n geweldige las op die staatskas en ook op die 

belastingbetaler wereldwyd. Dit is dan ook so dat 'n hoer graad van sekuriteit groter kostes 

meebring. Om hierdie rede is dit duurder om maksimumgevangenes aan te hou. Finansieel 

gesproke is die aanwesigheid en toepassing van klassifikasiestelsels derhalwe tot voordeel van 

belastingbetalers. Met herklassifikasie gebeur dit dikwels dat gevangenes uit 'n 

maksimumgevangenis na 'n gevangenis met minder sekuriteit oorgeplaas word (Luyt 

1994:14). Die teenoorgestelde kan egter ook geld deurdat gevangenes weens degradering 

vanaf 'n medium sekuriteitsgevangenis na 'n maksimumgevangenis oorgeplaas kan word. 
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Klassifikasie as sulks het egter ook verskeie ander funksies. Daar kan bepaal word in hoe 'n 

mate strukture aan bepaalde veiligheidsvereistes voldoen. Die belangrikste funksie van 

klassifikasie is egter die aanwending daarvan om na die behoeftes van die veroordeelde 

gevangene om te sien. Dit <lien as vertrekpunt om die toenemende eise wat ten opsigte van 

rehabilitasie van oortreders ontstaan, aan te spreek. Die belangrikheid van klassifikasie is 

reeds uit 'n filosofiese oogpunt bespreek, maar selfs meganismes wat meer menswaardige 

hantering van oortreders ten doel het, spreek hierdie aspek aan. Hier word meer spesifiek na 

die Standaard Minimum Reels en ander intemasionale riglyne vir die hantering van oortreders 

verwys. 

Die voorafgaande teoretiese raamwerke en filosofiese grondslae beklemtoon nie net die 

bestaansreg van maksimumgevangenisse nie, maar verabsoluteer ook die noodsaaklikheid 

daarvan. Dit is te betwyfel of ernstige misdaad in die toekoms gaan afneem. Hierdie stelling 

word deur statistiek van die Uniform Crime Reports (Sheley 1995: 170) bevestig. In Amerika 

het geweldsmisdaad oor 'n wye front sedert die sewentigerjare skerp stygings getoon (Sheley 

1995:171). Dieselfde tendens word in Suid-Afrika bespeur en dui die Witskrif op 

Korrektiewe Dienste in die nuwe Suid-Afrika (1994:1) daarop <lat "misdaadsyfers die hoogte 

inskiet" en 'n "aandrang van tree strenger op teenoor misdadigers" word geuiter. Rolspelers 

in misdadige gedrag soos ouderdom, geslag, ras en sosio-ekonomiese status sal altyd by die 

mens aanwesig wees en daarom kan verwag word <lat daar altyd misdaad gepleeg sal word. 

Die noodsaaklikheid van hierdie studie behoort derhalwe teen die voormelde agtergrond 

verreken te word. 
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HOOFSTUK 3: MAKSIMUMGEVANGENISSE IN AUSTRALie 

3.1 INLEIDING 

Australie is die sesde grootste land ter wereld met 'n oppervlak van 7 686 850 vierkante 

kilometer en is een van die min lande wat slegs 'n kusgrens het. Die land, wat in die suid

ooste tussen die Indiese- en Stille Oseaan gelee is, het 'n bevolking van 18 322 231 inwoners 

in Julie 1995 gehad. Die meerderheid inwoners, naamlik 67% val in die ouderdomsgroep 15-

64 jaar. Daar is in 1980 vasgestel <lat alle inwoners van die land bo die ouderdom 15 kan lees 

en skryf, wat 'n hoe geletterdheidsyfer meebring. Die land heet eintlik die Statebond van 

Australie, maar die bekende verkorte naam word meermale dan nie gebruik (United Nations 

1995:1-3). Australie is in ses state en twee territoria opgedeel. Die kapitalistiese ekonomie 

het in 1994 met 6,4% gegroei, met 'n inflasiekoers van 2,5% en 'n werkloosheidsyfer van 

8,9% in Desember 1994 (United Nations 1995:3-4). 

Die Statebond van Australie het 'n federale parlementere regeringstelsel. Die regsisteem het 

sy oorsprong in die Engelse gemenereg. Elke staat administreer sy eie regsplegingstelsel. 

Hierdie desentralisasie van die reg tot op staatsvlak bring mee dat die regsplegingstelsel 

eerder met Amerika vergelyk as met Engeland, waar een stelsel vir alle graafskappe geld 

(Reichel 1994:278). State het toestemming van die federale regering ontvang om federale 

oortredings te hanteer en federale betrokkenheid is beperk. Oortredings oor staatsgrense heen 

word egter deur die federale polisie ondersoek (Reichel 1994:278). 

Gevangenisse in Australie kan volgens Rinaldi (1977:1) as onafhanklike sisteme wat deur 

elke staat beheer word, beskryf word. Daar is sowat tagtig gevangenisse regdeur Australie 

(Reichel 1994:278). Nieu-Suid-Wallis beskik oor die meeste gevangenisse, naamlik nege en 

twintig. Kurian (1989:Australia 17) dui aan <lat die federale regering van Australie geen 

gevangenisse bedryf nie. Rinaldi (1977:2) wys daarop <lat gevangenissisteme binne Australie 

baie stadig verander, maar <lat kleiner huishoudelike veranderinge van tyd tot tyd plaasvind. 

Die meeste gevangenes in Australie word in groot antieke strukture naby die meeste groot 

stede aangehou (Rinaldi 1977:5). Gevangenisse is meestal gedurende die 19de eeu opgerig. 
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Die Britse patroon en argitektuur het 'n wesenlike invloed gehad weens geskiedkundige bande 

met die "moeder" van penologie in Australie (Rinaldi 1977:5). Daar is egter ook verskeie 

kleiner gevangenisse op die platteland (Rinaldi 1977:6). Volgens Wardlaw (1980:8) is die 

meeste langtermyn maksimumgevangenes in die verlede in die Suid-Australiese 

gevangenissisteem aangehou, maar die huidige gevangesettingkoerse dui aan dat Nieu-Suid

Wallis tans die voortou op hierdie gebied geneem het (New South Wales Corrective Services 

1994:1). 

Robson (1976:3) wys op die belangrike aspek dat die grootste gedeelte van Australie se 

bevolking uit gedeporteerde oortreders uit Brittanje bestaan het en dat die invloed hiervan op 

die hedendaagse Australie nie misken kan word nie. 'n Totaal van 163 021 misdadigers is na 

berekening vanuit Brittanje na Australie verban. Die definitiewe syfer is egter nie bekend nie 

(Robson 1976:4). Afgesien van die groot arbeidsmag (Robson 1976:3) wat uit die 

gedeporteerdes opgebou is, moes die bevolkingsamestelling 'n wesenlike invloed op die 

ontstaan van gevangenisse in Australie gehad het. 

Weens die omvangrykheid van die Australiese penologiese stelsels, kan dit nie anders as om 

vir die doeleindes van hierdie studie op maksimumgevangenisse in een staat van Australie te 

konsentreer nie. Die federale stelsel soos dit tans in gebruik is, het tot gevolg dat agt 

verskillende eenhede rakende gevangenisse in Australie bespreek kan word. Daar sal egter in 

meer detail ondersoek ingestel word na Nieu-Suid-Wallis en die hantering van oortreders in 

daardie maksimumgevangenisse. Weens onlangse strategiee in Wes-Australie wat daarop 

gemik is om die koerse van gevangesetting te verlaag (Biles 1988:140), sal daar ook na 

bewakingsaspekte binne die betrokke staat gelet word. Een van die oorwegings om meer op 

Nieu-Suid-Wallis te konsentreer is die feit dat hierdie staat die meeste gevangenisse in 

Australie het (Rinaldi 1977:14) en derhalwe meer op die voorgrond in die penologiese veld is. 

Nieu-Suid-Wallis het volgens Blake (Cullen 1988 :3) by uitstek die ashoop van oorvol Britse 

gevangenisse geword toe deportasie in 1776 ingevolge die Wet op Deportasie van 1717 weens 

die uitbreek van die Amerikaanse Vryheidsoorlog vanaf Amerika na Australie verskuif het. 

Houtgevangenisse is aanvanklik opgerig, maar met die deportasie van ene Francis Greenway, 

die eerste argitek onder oortreders in 1814, het 'n energieke bouprogram van gevangenisse 

onder aanvoering van Goewemeur Macquarie begin (Pretyman 1952:12). Afgesien van die 
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feit dat deportasie na Australie reeds 'n vonnis onder maksimum veilige bewaking vir Britse 

burgers impliseer, kan Norfolk Island as die eerste maksimumgevangenis in Australie beskou 

word. Volgens Blake (Cullen 1988:5) "Norfolk Island became a settlement of severe 

punishment, and theoretically a place of no return". Deportasie na Nieu-Suid-Wallis is in 

1839 gestaak (Cullen 1988:6). 

Van die 29 gevangenisse in Nieu-Suid-Wallis, is een 'n privaatgevangenis, terwyl tien van 

hierdie gevangenisse maksimum sekuriteitsgevangenisse is (New South Wales Corrective 

Department 1994:2). 

3.2 DIE VISIE VAN AUSTRALIESE GEV ANGENISOWERHEDE 

In die hieropvolgende bespreking gaan klem gele word op daardie aspekte wat die toekoms 

van Australiese gevangenisse sal bernvloed. Dit kan as die koersaanduiders vir 

gevangenisowerhede in Australie in die algemeen en Nieu-Suid-Wallis in die besonder beskou 

word. 

Die Minister van Korrektiewe Dienste in Nieu-Suid-Wallis, John Akister, dui aan dat 

gevangenisse, ten spyte van beleidsaanpassings om gemeenskapsgebaseerde programme te 

bevorder, steeds sal bly voortbestaan om voorsiening te maak vir die aanhouding van persone 

wat weens geweld en ander emstige misdrywe gevonnis word (Cullen 1988:V). Die rol van 

die betrokke departement word dan ook beskryf as die uitvoer van opdragte van die hof deur 

gevangenes aan te hou en aan hulle die geleentheid te gun om houdings, vaardighede en 

kennis te ontwikkel wat daartoe sal hydra dat hulle met hul vrylating wetsgehoorsame burgers 

sal wees (New South Wales Department of Corrective Services 1994:1). 

Korrektiewe Dienste in Nieu-Suid-Wallis leef dan ook die missie uit om die gemeenskap te 

beskerm deur die bestuur van gevangenes in 'n veilige, regverdige en humane omgewing wat 

persoonlike ontwikkeling deur middel van korrektiewe programme aanmoedig (New South 

Wales Department of Corrective Services 1994:1). Die missie van die Nieu-Suid-Wallis 

Korrektiewe Dienste lees as volg: "To protect the community through skilled and 

committed staff managing offenders in a correctional environment which is safe, secure, 
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fair and humane and which actively encourages their personal development through 

effective correctional programmes". 

Bykomende voorontslagprogramme laat gevangenes toe om vaardighede te ontwikkel wat na

vrylating lewenswyses positief beYnvloed (Cullen 1988:V). Akister (Cullen 1988:VI) vermeld 

ook die feit <lat toestande in gevangenisse van so 'n aard moet wees <lat gevangenes weens 

straf daarheen gestuur word en nie vir straf nie. Volgens Biles (1988:16) ontneem 

gevangenisstraf die oortreder van sy menswees en verskaf dit geleenthede om meer effektiewe 

metodes van misdaadpleging aan te leer. Daar is in die jare 80 'n filosofiese vertrekpunt 

aanvaar <lat die verlies van vryheid die enigste straf is wat gevangesetting moet meebring 

(Biles 1988:16). Die graad van verlies van vryheid behoort in alle gevalle tot die minimum 

onder bepaalde omstandighede beperk te word (Biles 1988:16). 

3.3 ORGANISATORIESE STRUKTUUR EN KARAKTERTREKKE 

Daar is gedurende Augustus 1995 'n nuwe organisatoriese struktuur ten opsigte van 

korrektiewe dienste in Nieu-Suid-Wallis ingestel. Dit kan volgens die New South Wales 

Department of Corrective Services (1995:13) skematies as volg voorgestel word: 
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Die bestuur van gevangenisse in Nieu-Suid-Wallis, wat maksimumgevangenisse insluit, word 

deur bestuurspanne behartig. Die implementering van hierdie konsep was volgens Hemphill 

(Biles1988:26) nie departementele beleid nie, maar was deel van 'n strategiese plan om 'n 

beplannings- en evalueringsproses binne die korrektiewe departement te vestig. Die 

benadering was geskoei op die beginsel van samewerking tussen bewakingspersoneel met 

praktiese ondervinding en teoreties georienteerde personeel met akademiese agtergrond (Biles 

1988:26). Gesamentlike doelwitte word nagestreef en wedersydse toewyding bestaan. 

Maksimumgevangenisse word deur bestuurders (govemers) beheer. Hierdie bestuurders en 

hul bestuurspanne is bemagtig om besluite te neem wat veiligheid en effektiwiteit van die 

betrokke gevangenis sal verseker (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:47). 

Een van die invloedrykste studies in die geskiedenis van gevangenisse in Nieu-Suid-Wallis 

was die Nagle verslag. Aanbeveling 24 (Nagle 1978:22) stel die konsep van eenheidsbestuur 

vir gevangenisse voor. Die essensie van hierdie sisteem is die afbreek van die 

gevangenisbevolking in klein eenhede onder toesig van stabiele en bekwame personeel. Die 

grootste voordele is daarin gelee dat personeel behoorlike beheer kan uitoefen en op 'n meer 

persoonlike basis aan gevangenes aandag kan skenk. Een van die eerste gevangenisse wat vir 

die doel in Australie ontwerp was, is die Parklea Maksimumgevangenis in Nieu-Suid-Wallis 

(Cullen 1988:97). 

Korrektiewe Dienste in Nieu-Suid-Wallis handhaaf die uitgangspunt dat die bestuur van 

oortreders sy mikpunt is, eerder as die blote aanhouding van die oortreder. Twee van die 

nuutste implementerings die afgelope twee tot drie jaar is gevalbestuur (case management) en 

die gestruktureerde dag. Gevalbestuur omsluit interaktiewe bestuursstrategiee deurdat elke 

oortreder as individu bestuur en geassesseer word. Korrektiewe personeel het interaksie met 

10-15 gevangenes en aanbevelings word ten opsigte van elke individu gemaak. Op die wyse 

neem gevangenes self verantwoordelikheid vir aspekte soos deelname aan 

ontwikkelingsprogramme en gemeenskapsinskakeling (New South Wales Department of 

Corrective Services 1995:15). Die gestruktureerde dag is 'n konsep wat gebruik word om 

daaglikse tydgleuwe vir werk, gevalbestuur, onderwys, ontwikkelingsprogramme en algemene 

aktiwiteite toe te ken. Dit vorm deel van 'n dinamiese sekuriteitsbenadering tot die bestuur 

van gevangenes (New South Wales Department of Corrective Services 1995:15). 
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3.4 GEV ANGENISBEVOLKING 

Australie is wat gevangenisse betref sodanig ingedeel dat daar vir agt state/provinsies of 

gebiede voorsiening gemaak word. Elkeen van hierdie gebiede oefen beheer uit oor 'n 

korrektiewe stelsel. Dit is dan ook gepas om na die gevangenisbevolking in konteks te kyk en 

daarom sal beskikbare statistiek nie net ten opsigte van Nieu-Suid-Wallis gegee word nie, 

maar sal daar ook na statistiek van ander state binne Australie verwys word. In die 

onderstaande grafiek word die gevangesettingsyf er van volwasse mans in Australie per 100 

000 van die bevolking uiteengesit. Statistiek wat aangehaal word is ten opsigte van die 1994 

statistiese jaar. 

Grafiek 1: Gevangesettingsyfer in Australie 
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Die gemiddelde hoeveelheid oortreders wat gedurende 1993/94 voltyds in aanhouding in 

Nieu-Suid-Wallis was, beloop 6 423 per dag (New South Wales Department of Corrective 

Services 1994:1). Hiervan het 4 318 reeds vorige vonnisse uitgedien. Dit bring mee dat 'n 

totaal van 56% reeds voorheen aan gevangenisstraf onderwerp was (New South Wales 

Department of Corrective Services 1994:1). Oortreders met vonnisse van langer as twee jaar 

verteenwoordig 49,5% van die totale gevangenisbevolking (New South Wales Department of 

Corrective Services1994: 1). 
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Gevangenes wat in Nieu-Suid-Wallis aangehou word, is meestal inheems tot Australie, maar 

ook afkomstig van die Verenigde Koninkryk, New Zeeland, Lebanon, Vietnam, die 

voormalige Joegoeslawie en Italie (New South Wales Corrective Services 1995:2). 

Daaglikse aanhoudingskostes van die maksimumgevangene het oor die afgelope vier jaar 

deurlopend gestyg. Aanhoudingskoste vir hierdie tydperk word hieronder uiteengesit (New 

South Wales Department of Corrective Services 1995:99): 

Tabel 1: Daaglikse aanhoudingskoste per maksimumgevangene in Nieu-Suid-Wallis 

In vergelyking met kostes vir aanhouding in medium- en minimum sekerheidsgevangenisse is 

aanhouding binne maksimumgevangenisse steeds die duurste wyse van aanhouding. Dit is 

derhalwe verstaanbaar waarom die Kommissaris van Korrektiewe Dienste in Nieu-Suid

Wallis in sy 1994/95 jaarverslag aan die minister aandui dat daar altyd gepoog word om 'n 

gevangene by die laagste veiligheidsklassifikasie-groep te laat inskakel (New South Wales 

Department of Corrective Services 1995 :6). 

3.5 KLASSIFIKASIE VAN GEV AN GENES 

Daar is in hoofstuk twee op filosofiese wyse na klassifikasie van gevangenes verwys. In die 

bespreking wat volg, sal prosedures rakende klassifikasie van gevangenes in Australie 

aangespreek word. Teen die agtergrond van hierdie studie sal daar klem gele word op daardie 

aspekte wat op die gebied van maksimumgevangenisse uitval. 

Coleman (Cullen 1988:51) wys daarop dat klassifikasie van gevangenes reeds so lank gelede 

as 1896 in Australie in die jaarverslag van die "Comptroller-General" aangespreek is. Dit 

bring mee dat die onderwerp vir 'n geruime tyd al deel van korrektiewe instellings in 

Australie is. Reel 67 van die Standaard Minimum Reels vorm deel van die Australiese 

benadering tot klassifikasie. Coleman (Cullen 1988:58) gee die volgende benadering tot 

klassifikasie in Australie weer: 
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• "to place prisoners so as to facilitate their supervision, taking into account security 

requirements and their social needs 

• to separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or 

personality, are likely to exercise a bad influence". 

Die bestaande klassifikasiestelsel in Nieu-Suid-Wallis is die uitvloeisel van 'n verslag rakende 

die leemtes en ontoereikendheid in die 1952 Gevangeniswet (Cullen 1988:59). Daar is besluit 

om die klassifikasiestelsel so te modifiseer <lat dit geskoei sal wees op die Mountbatten 

kategoriee wat in Engeland toegepas word (Cullen 1988:59). Sekuriteitsoorwegings word 

deur die Mountbatten stelsel beklemtoon. Eerstens word die gevangene na opname ingevolge 

klousule 4 (New South Wales Corrective Services Procedures Manual 1993:2.1) as 

korttermyn- of langtermyngevangene geklassifiseer. Daarna word hy ingevolge klousule 8(1) 

(New South Wales Corrective Services Procedures Manual 1993:2.1) by een van die 

ondergenoemde drie kategoriee ingedeel, naamlik: 

• kategorie A: gevangenes wie se ontvlugting hoogs gevaarlik sal wees vir die publiek, die 

polisie of die sekuriteit van die staat. Diegene word in maksimumgevangenisse aangehou. 

Daar word onderskei tussen kategorie Al vir gevonniste gevangenes en kategorie A2 vir 

verhoorafwagtende gevangenes. 

• kategorie B: gevangenes wat nie vertrou kan word nie, maar wat ook nie die vermoe of 

hulpbronne het om 'n gedetermineerde ontvlugtingspoging aan te wend nie. Hierdie 

gevangenes word in medium sekuriteitsomstandighede aangehou. 

• kategorie C: die gevangenes wat redelik vertrou kan word om hulle vonnisse in oop 

toestande uit te <lien. 

Daar bestaan ook 'n vierde kategorie, naamlik kategorie E. Hierdie kategorie verwys by 

uitstek na gevangenes wat in die verlede ontvlug het of gepoog het om te ontvlug (E word 

afgelei van escape). lngevolge die bepalings van klousule 9 van die New South Wales 

Corrective Prosedures Manual (1993 :2.8) sal alle gevangenes wat na 17 Mei 1990 ontvlug of 

gepoog het om te ontvlug en skuldig bevind is aan die misdryf, as El (ontvlugting) of E2 

(poging tot ontvlugting) geklassifiseer word. Tot tyd en wyl so 'n ontvlugter skuldig bevind 

is, word hy as A2 (verhoorafwagtende maksimumgevangene) geklassifiseer, wat meebring <lat 

hy in maksimum sekuriteitsomstandighede aangehou moet word. 
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Coleman (Cullen 1988:60) beskou die klassifikasie van gevangenes as korttermyn- en 

langtermyngevangenes as uiters funk:sioneel. Gevangenes met vonnisse van langer as twaalf 

maande word geag langtermyngevangenes te wees. Diegene word vir volledige klassifikasie 

na 'n klassifikasiekomitee verwys (Cullen 1988:60). Klassifikasie het normaalweg binne agt 

weke na die opname-onderhoud by die "Central Industrial Prison" te Malabar plaasgevind. 

Hierdie taak het later na die Long Bay Correctional Centre verskuif (New South Wales 

Corrective Services Procedures Manual 1993 :2.2). 

Gevangenes wat vonnisse van vier jaar en langer uitdien, word normaalweg as 

maksimumgevangenes (kategorie Al) geklassifiseer. Voorts word alle ongevonniste 

gevangenes ook as maksimumgevangenes (k~tegorie A2) beskou (Cullen 1988:62). Die 

onvermoe van werktuie in die Nieu-Suid-Wallis regsplegingstelsel om verhore vinnig af te 

handel het tot gevolg <lat maksimumgevangenisse onder druk verkeer weens 'n invloei van 

beweerde oortreders wat onder maksimum sekuriteitsomstandighede aangehou moet word. 

Oorbevolking in aanhoudingsentra vir verhoorafwagtendes is volgens Cullen (1988:65) 

voldoende bewys van stadige afhandeling van verhore. 

Dit kom dikwels voor <lat gevangenes met 'n laer klassifikasie as die maksimum kategorie 

binne maksimumgevangenisse aangehou word. Diegene word volgens Coleman (Cullen 

1988:64) aangewend om take soos instandhouding, klerklike werk en voedselvoorbereiding te 

verrig. Volgens Coleman (Cullen 1988:64) doen die teenoorgestelde scenario horn nie voor 

nie. 

Die dinamika van klassifikasie van gevangenes word deur Wardlaw (1980:31) beklemtoon 

deurdat daar aangetoon word <lat die klassifikasie van oortreders wat lewenslange vonnisse 

moet uitdien deur die "Life Sentence Committee" in Nieu-Suid-Wallis hanteer is. Die 

ontbinding van hierdie komitee in die laat jare 70 het tot gevolg gehad dat diegene wat 

lewenslange gevangenisstraf uitdien nou op dieselfde wyse as alle ander langtermyn 

maksimumgevangenes geklassifiseer word (Wardlaw 1980:32). 

Sentrale klassifikasie van gevangenes in opnamesentra moes gedurende 1994/95 plek maak 

vir 'n meer vaartbelynde stelsel. Hiervolgens word besluite rakende klassifikasie by die 

sentrum geneem waar die gevangene aangehou word. Personeel wat vir die doel aangewend 
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word, kan enersyds by die gevangenis teenwoordig wees of die proses kan by wyse van audio 

konferensiefasiliteite afgehandel word (New South Wales Department of Corrective Services 

1995: 16). Veilige bewakingsklassifikasie word onder andere beinvloed deur aanvaarbare 

gedrag, lengte van vonnis, tipe oortreding en deelname aan programme. "Programme 

pathways" is die eindproduk van klassifikasie en gevalbestuur en dit is leidinggewend aan die 

gevangene se gestruktureerde dag (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:16-17). Voormelde bring mee dat klassifikasie nou 'n instrument word waarmee 

gedragsverandering bewerkstellig kan word. 

Die meegaande grafiek gee 'n volledige uiteensetting van die veilige bewakingsklassifikasie 

van alle gevangenes wat in Nieu-Suid-Wallis in aanhouding is op 30 Junie 1994 (New South 

Wales Department of Corrective Services 1994: 1): 

Grafiek 2: Veilige bewakingsklassifikasie (Nieu-Suid-Wallis 1994) 

llMEDIUM 14,9% 

llMAKSIMUM 9,8% 

a PERIODIEK 17,5% 

•MINIMUM 48% 

•AFW AG TEND 9,7% 

Voormelde grafiek is uiteengesit aan die hand van die totale gevangenisbevolking van 4 322 

gevonniste gevangenes in Nieu-Suid-Wallis gedurende 1993/94, wat meebring dat 'n totaal 

van 424 gevangenes as die maksimum veilige bewakingsklassifikasie toegedeel is (New 

South Wales Department of Corrective Services 1994:2). Volgens Wardlaw (1980:20) was 

49,6% van Nieu-Suid-Wallis se langtermyngevangenes in 1978 tot die maksimum veilige 

bewakingskategorie geklassifiseer. Alhoewel die genoemde 9,8% in 1993/94 nie alle 

langtermyn maksimumgevangenes in Nieu-Suid-Wallis insluit nie, is daar duidelike 

afnemende tendense te bespeur. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die beleidsbenadering 

om gevangenes in Nieu-Suid-Wallis so spoedig as moontlik in die laagste 

veiligheidsklassifikasiegroep in te deel. 
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3.6 BEHANDELINGSPROGRAMME VIR MAKSIMUMGEV AN GENES 

Tydens 'n veldstudie onder gevangenishoofde gedurende 1978 het Wardlaw (1980:83) bevind 

dat daar geen spesifieke behandelingsprogramme vir langtermyn maksimumgevangenes binne 

die Australiese penologiese sisteem bestaan nie. Hierdie kategorie gevangenes is net meer 

dikwels as antler gevangenes aan assessering onderwerp. Wardlaw (1980:83) dui dan ook aan 

dat sogenaamde behandelingsprogramme in antler lande as Australie net 'n kwessie van 

etikettering is en dat dit hoegenaamd nie van die grond af kom nie. 

Nieteenstaande die bevindinge van Wardlaw word verskeie behandelings- en 

ontwikkelingsprogramme as funksioneel in die 1994/95 jaarverslag van die Nieu-Suid-Wallis 

Korrektiewe Dienste aangehaal. Afgesien van arbeids-, opleiding- en opvoedkundige 

programme, bestaan daar 'n omvattende induksieprogram vir gevangenes wat aangewend 

word om gevangenes met hoe risiko' s soos selfmoord en behoefte aan intervensie, te 

identifiseer (New South Wales Department of Corrective Services 1995:15). Gevangenes 

word ook van dwelm- en alkoholdienste, kapelaansdienste vir godsdienssorg, maatskaplike 

dienste, sielkundige dienste en mediasie voorsien. Laasgenoemde program word deur die 

gemeenskapsberegtingsentrum aangebied en is veral gemik op prosedures wat bande tussen 

die gevangene en sy familie verstewig (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:32). Binne die gevangenisbevolking word daar ook vasgestel welke gevangenes 

spesiale behoeftes soos die behoefte aan geletterdheid openbaar. Spesiale programme word 

aangebied vir gevangenes met intellektuele onvermoe, sowel as vir inboorlinge ten einde hulle 

in staat te stel om by omstandighede binne die gevangenis aan te pas (New South Wales 

Department of Corrective Services 1995 :32). 

Een van die unieke programme is die program vir "Non English Speaking Background" 

gevangenes. Die oogmerke met hierdie program is die verbetering van kommunikasie met 

gevangenes vanuit lande soos Vietnam, Joegoeslawie, Italie en Lebanon. Dit het ook 

algemene geletterdheid ten doel (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:32). 
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Omvattende mediese dienste word as 'n versorgingsaksie aan gevangenes voorsien. Daar is 

egter ook 'n VIGS projek waar bewusmaking rakende onder andere HIV en hepatitis 

plaasvind. Dit is dan ook regeringsbeleid dat kondome aan gevangenes beskikbaar gestel 

word, onderworpe aan bepaalde veiligheidsmaatreels. Weens hierdie beleid is daar op 13 

Desember 1993 by die hooggeregshof aansoek gedoen dat gevangenes kondome te alle tye 

mag besit en gebruik. Die aansoek is namens 52 gevangenes deur die "Aboriginal Legal 

Service" ingedien en geen uitslag is nog beskikbaar nie (New South Wales Department of 

Corrective Services 1995:21,81). 

Seksuele oortreders sal vanaf 1996 by wyse van 'n nuwe behandelingsprogram uitgesonder 

word. Daar is reeds 'n omvattende assesserings-, opvoedkundige- en bestuursprogram vir 

hierdie kategorie oortreder ontwerp. Die program sal individuele terapie en groepintervensies 

insluit. Die behoefte aan hierdie program het sy ontstaan in die toename in seksuele 

oortredings van 'n emstige aard (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:33). 

Daar sal ook vanaf 1996 spesiale aandag aan geweld binne gevangenisse gegee word met die 

implementering van die "Inmate Violence Prevention Programme". Die program, wat terapie 

en opleiding insluit, sal by die Long Baygevangeniskompleks, waar Parklea 

maksimumgevangenis ook gelee is, ingestel word. Gevangenes moet op die wyse 

vaardighede ontwikkel wat hydra tot selfbeheersing ten einde persoonlike en sosiale probleme 

binne die gevangenis te oorbrug (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:33). 

3. 7 BEWAKING VAN DIE LANGTERMYN MAKSIMUMGEV ANGENE 

Dit is kommerwekkend dat literatuur rakende die fisiese sekuriteit van gevangenisse baie 

skaars is. Een rede hiervoor kan wees dat die bekendmaking van prosedures 

veiligheidsrisiko's kan inhou. Volgens Biles (1988:140) is sekuriteit 'n sensitiewe saak, maar 

dit is ook 'n aspek wat as van selfsprekend aanvaar word. Daar is reeds in die inleiding tot 

hierdie hoofstuk aangedui dat bewaking van die maksimumgevangene aan die hand van Wes

Australiese verwikkelinge bespreek sal word. Canning Valegevangenis in Wes-Australie is 

een van die onlangse ontwikkelinge op die gebied van maksimum sekuriteit en word in meer 
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besonderhede bespreek, terwyl bewaking in Parklea Maksimumgevangenis in Nieu-Suid

Wallis ook aandag sal geniet. 

e DIE CANNING VALE ONDERVINDING (WES-AUSTRALie) 

Volgens Sievers (Biles 1988:140) het praktyke oorsee en in Australie bewys dat soliede mure 

met wagtorings en gewapende wagte nie meer die mees ekonomiese en effektiewe wyse van 

aanhouding van gevaarlike misdadigers is nie. Die gevolg was <lat die beplanningskomitee 

van die Canning Valegevangenis in 1980 die volgende sekuriteitskonsepte saamgestel het 

(Biles 1988:142): 

• daar is geen wyse waarop absolute bewaking en goe1e orde binne 'n gevangenis 

gehandhaaf kan word nie. Daar sal altyd ontvlugtings en verbreking van goeie orde wees 

en die beste resultate sal die vermindering van die voormelde tot aanvaarbare vlakke wees. 

• sekuriteit en goeie orde kan nie in isolasie met antler gevangenissake bedryf word nie 

• gedagtig aan die hoeveelheid persone wat klaarblyklik die begeerte het om te ontvlug, is 

die hoeveelheid pogings proporsioneel klein 

• regverdige behandeling en redelike omstandighede van aanhouding het tot gevolg <lat die 

meerderheid gevangenes neergelegde reels nakom 

• die beste voorkomer van ontvlugtings is goeie kennis en begrip van gevangenes as 

individue en voortydige identifisering van verandering in gemoedstoestande 

• ontvlugtingspogings gaan gewoonlik gepaard met uitermatige stres wat by die gevangene 

aanwesig is weens faktore soos aanpassingsprobleme en faktore buite die gevangenis soos 

familieprobleme 

• sekuriteitsprobleme en swak gedrag dui nie noodwendig op swak prosedures nie en kan 

toegeskryfword aan aspekte soos swak bestuur en tekortkominge in programme. 

Sievers (Biles 1988:144) meld <lat die Departement van Korrektiewe Dienste in Wes-Australie 

die voorloper was in ontwikkelinge op sekuriteitsgebied wat ook nou in antler Australiese 

state in gevangenisprojekte toegepas word, onder andere in Nieu-Suid-Wallis. Hierdie 

stelling word ook deur Thomas (1978:156) bevestig met sy verwysing na die beplanning van 

Canning Vale wat "the most advanced remand centre" genoem word. In hierdie opsig word 

daar spesifiek na die "CW Campbell Remand Centre" wat in 1980 by Canning Vale opgerig 

is, verwys. Persone wat hier aangehou word, is verhoorafwagtend en kwalifiseer nie vir 
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borgtog nie. Weens die feit dat hierdie verhoorafwagtendes se sekuriteitstatus onbekend is, 

word die aangehoudenes as maksimum sekuriteit kandidate hanteer (Biles 1988:145). Daar 

word deur Sievers (Biles 1988:145) aangedui dat die ondergenoemde doelwitte met die 

vasstelling van die perimeter van die " CW Campbell Remand Centre" bereik moes word: 

• die mees effektiewe en koste-effektiewe buitegrens sekuriteitsisteem 

• normalisering van die gevangenisomgewing 

• die voorsiening van 'n model waarop hoe sekuriteitsperimeters in die toekoms gebaseer 

kon word. 

Sievers (Biles 1988:145) dui aan dat 'n werkende en suksesvolle sisteem ontwikkel is. Die 

sisteem bestaan uit 'n mobiele, gewapende reaksie-eenheid wat gespesialiseerde opleiding 

ondergaan het in aspekte soos vuurwapenhantering, chemiese stowwe, onrusbeheer en 

gyselaarsituasies. Twee voertuie word gebruik, waarvan een ondersteunend is indien 

probleme met die antler voertuig ondervind word. Vroee waarskuwingsisteme vorm die 

tweede komponent van die betrokke ontwikkeling. Dit bestaan uit 'n seleksie elektroniese 

waarnemingsapparaat, waarvan 'n ondergrondse konsentriese kabel en geslote baan televisie 

die vemaamste is. Hierdie waarnemingsapparaat veroorsaak nie obstruksies nie, wat bydra tot 

'n vriendeliker atmosfeer binne die gevangenis. Die hoofobstruksie om die gevangenis 

bestaan uit 'n 3,6 meter hoe draadheining met strategies gespasieerde lemmetjiedraad daaraan. 

Met gesofistikeerde gereedskap neem dit vier minute om die draadheining te bereik en te 

deurdring, wat die reaksie-eenheid genoeg tyd gee om te reageer. 

Groot steriele sones tussen die draadheining en die gevangenis rond die sekuriteit af. Hierdie 

steriele sones is nie korter as veertig meter nie en is goed belig in die nag. Geen gevangene 

word hier toegelaat nie. Persone wat binne die steriele sones betrap word, stel hulself aan 

onder andere geweervuur bloot. Die stelsel by die "CW Campbell Remand Centre" is so 

suksesvol dat dit ook by antler gevangenisse in Wes-Australie gebruik word. Dit sluit 'n 

ambisieuse nuwe projek soos die 450-bed maksimum sekuriteitsgevangenis by Casuarina in. 

e P ARKLEA IN NIEU-SUID-WALLIS 

Na aanleiding van omvattende bewakingsprobleme m die jare 70 by die Bathurst 

Maksimumgevangenis en ongekende kritiek teen die Katingal maksimum sekuriteitsafdeling 
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by Long Baygevangenis, het die Nagle verslag in 1978 verskyn. Daar is in die Nagle verslag 

(1978:33) aangedui dat die onvermoe van administrateurs om aanbevole veranderinge aan te 

bring een van twee groot probleme in die geskiedenis van gevangenisse in Nieu-Suid-Wallis 

1s. Die Nagle-kommissie (1978:39) het aanbeveel dat die oprigting van 'n volgende 

maksimumgevangenis deur omvattende denke en beplanning voorafgegaan moet word. 

Op grond van die voormelde aanbevelings is 'n bestuurskomitee bestaande uit korrektiewe 

bestuurders, argitekte en finansiele kenners getaak om 'n nuwe maksimumgevangenis te 

ontwerp. Die eindproduk van hierdie ontwerp was Parkleagevangenis (Cullen 1988:90). 

Hierdie gevangenis is teen die agtergrond van verreikende filosofiese uitgangspunte ontwerp 

en opgerig (Cullen 1988:90-100). Die volgende filosofiese uitgangspunte het 'n omwenteling 

in die oprigting van maksimumgevangenisse en die bewaking van maksimumgevangenes 

teweeggebring: 

• die voorsiening van 'n maksimumgevangenis wat voldoen aan die minimum standaarde 

soos uitgespel in die minimum vereistes van die Verenigde Nasies en deur die Australiese 

Instituut vir Kriminologie. Die belangrikste bewakingsaspek wat hieruit spruit, is die 

gebruik van baie sterk staal voor groter vensters in plaas van die normale voorgeskrewe 

minimum vensteropening. Voorts is besoekareas so ontwerp dat dit veilig is, maar steeds 

esteties van aard is (Cullen 1988:90). 

• verskaffing van 'n omgewing wat gevangenes sal verhoed om te ontvlug. Nagle 

(1978: 18) verwys daarna dat die oprigting van 'n gevangenis waaruit daar nie ontvlug kan 

word nie, problematies 1s. Behalwe dat dit sosiaal onaanvaarbaar sal wees, sal 

oprigtingskostes enorm wees. Daar word voorts gemeld (Nagle 1978:18) dat 

ontvlugtingsyfers uit maksimum aanhouding aanvaarbaar is. Die 1994/95 jaarverslag van 

die New South Wales Department of Corrective Services (1995:103) bevestig wat Nagle 

in 1978 bevind het. Daar het vir die verslagtydperk 1990 tot 1995 slegs 10 gevangenes uit 

maksimum aanhouding ontvlug. Beweging van gevangenes na enige van die vier seksies 

na 'n antler in Parkleagevangenis kan slegs plaasvind indien die gevangene deur 'n 

sentrale kontrole-afdeling gaan. Hierdeur word beweging gemonitor en gevangenes kan 

suksesvol geskei word indien 'n noodsituasie opduik. 
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• voorsiening van 'n gevangenis wat suksesvol met die minimum hoeveelheid personeel kan 

opereer, was van groot belang. Die gevangenis is so ontwerp <lat enige seksie wat nie in 

gebruik is nie, toegemaak kan word. Daar is slegs een toegangspunt tot die gevangenis en 

alle beweging binne die gevangenis geskied ook deur een sentrale punt (Cullen 1988:94). 

Aanwesigheid van storte in elke sel, wat enkelselle in blokke van twaalf is (Cullen 

1988:102), het tot gevolg <lat minimum toesig tydens storttye nodig is. Min mannekrag 

word ook aangewend om elektroniese hulpmiddels te bedryf, aangesien daar in 

teenstelling met Canning Vale, van min elektroniese hulpmiddels gebruik gemaak word. 

• die begeerte het ontstaan om 'n omgewing te ontwerp wat gevangenes beskerm teen 

teistering en aanranding deur ander gevangenes. Gevangenes met 

viktimiseringspotensiaal word eenkant aangehou en fisiese of visuele kontak met 

aggressors is afwesig. Visuele toesig vind deurlopend in alle afdelings plaas wanneer 

gevangenes buite hul selle is (Cullen 1988:95). 

• omgewingsontwerp moes positiewe interaksie tussen gevangenes en personeel stimuleer. 

Op die wyse word spanning uit die weg geru1m en die bewakingsfunksie word 

vergemaklik. Dit het 'n ontspanne en humane omgewing tot gevolg. Klein 

eenheidsbestuur is in Parklea as die oplossing gesien (Cullen 1988:97). Alle aktiwiteite 

buite selle kan binne eenheidverband beoefen word en die min gevangenes per eenheid 

bring mee <lat interaksie tussen personeel en gevangenes makliker kan geskied. 

• die ontwerp van 'n gevangenis wat die omgewing op estetiese wyse komplimenteer. By 

Parklea is die omgewingsbenadeling as gevolg van die ses meter hoe muur oorkom deur 

die muur slegs drie meter hoog sigbaar te bou en die antler drie meter in 'n droe grag te 

versink. V oorts is toestemming verleen <lat omliggende grond deur plaaslike owerhede 

ontwikkel word vir publieke gebruik. Natuurlewe word ook deur 'n nabygelee dam wat 

water vir noodgevalle voorsien, bevorder. 

Ander aspekte wat deur die filosofiese benadering belnvloed word, is die skepping van 'n 

aanvaarbare werksomgewing vir personeel, 'n omgewing wat die privaatheid en waardigheid 

van die gevangene bevorder en beskikbaarheid van fasiliteite wat gevangenes aan 'n wye 
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verskeidenheid aktiwiteite laat deelneem. Al die gemelde aspekte toon teenwoordigheid by 

Parklea (Cullen 1988:96-100). 

Bewaking van maksimumgevangenes in Nieu-Suid-Wallis word hoog aangeslaan. Alhoewel 

die Kommissaris in sy 1994/95 jaarverslag aan die minister aandui dat oorbevolking in 

gevangenisse in Nieu-Suid-Wallis nie meer 'n probleem is nie, dui hy in dieselfde asem aan 

dat die opgradering van sekuriteitstelsels by maksimumgevangenisse een van die grootwerke 

is wat in die verslagjaar voltooi is of ver gevorder het (New South Wales Department of 

Correctional Services Annual Report 1995:4-5). 

3.8 DISSIPLINE 

Rinaldi (1977:83) meld dat dissipline een van die eerste dinge is waarmee 'n gevangene en 

personeellede gekonfronteer word, selfs nog voor hulle 'n gevangenis binnegaan. Elke 

gevangenis word aan die hand van 'n stel regulasies bedryf. As hierdie regulasies oortree 

word, is 'n gevangene in lyn om met gesag te bots (Rinaldi 1977:83). Voorts toon Rinaldi 

(1977:83) aan dat dit van gevangenes verwag word om regulasies te ken. Regulasies is egter 

so kompleks dat daar in 'n staat soos Suid-Australie net 'n klein persentasie senior personeel 

is wat die 400 regulasies ken en kan toepas. Sommige state soos Queensland het soveel as 

456 regulasies wat oortree kan word (Rinaldi 1977:84). 

Daar is 'n standaard patroon in al die korrektiewe stelsels in Australie wat aandui dat 

regulasies vir geringer en emstiger oortredings voorsiening maak. Wanneer gevangenes die 

regulasies in so 'n mate oortree dat daar ook 'n kriminele oortreding plaasvind, verskyn die 

skuldige nie voor 'n tribunaal nie, maar word die saak na 'n strafhof verwys. Voorts is daar 

ook een oortreding wat net deur 'n gevangene gepleeg kan word, naamlik ontvlugting uit 'n 

gevangenis (Rinaldi 1977:99). In Nieu-Suid-Wallis kan 'n gevangene 'n maksimum vonnis 

van sewe jaar opgele word vir ontvlugting (Rinaldi 1977:100). 

Volgens Harding (1987:19) sal daar in die toekoms baie meer druk op korrektiewe beamptes 

wees om gesonde dissipline binne maksimumgevangenisse te handhaaf. Die rede hiervoor 

kan voor die deur van oorbevolking en gepaardgaande konflik tussen gevangenes onderling en 

gevangenes en personeel gele word. Bryett (1993: 117) dui aan dat gevangenisse in Australie 
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'n nasionale besettingsyfer het wat hoer is as die maksimum kapasiteit van gevangenisse. 

Besetting toon voorts ook stygende tendense. 

In 'n studie wat deur Wardlaw (1980:56) in Australie gedoen is, moes offisiere in beheer van 

gevangenisse wat maksimumgevangenes met 'n vonnis van vyf jaar en langer aanhou by wyse 

van 'n vraelys die gedrag van hierdie gevangenes teenoor personeel met die gedrag van die 

deursnee gevangene teenoor personeel vergelyk. Die onderstaande tabel toon die volledige 

resultate van die ondersoek aan: 

Die feit dat die respondente personeel was, kon daartoe aanleiding gegee het dat die inligting 

subjektief was. Daar bestaan nie 'n aanduiding van wat "dieselfde gedrag" in die tabel 

impliseer nie, met ander woorde as die gedrag van gevangenes buite die studie swak is en die 

spesifieke maksimumgevangenes gedra hulle "dieselfde", beteken dit dat die gedrag van die 

maksimumgevangenes in die studie ook swak is. Teen die agtergrond van die tipe toesig wat 

nodig is vir meer emstige oortreders kan die afleiding egter gemaak word dat die 

maksimumgevangenes hulself van oortreding van neergelegde regulasies weerhou en 

normaalweg goeie gedrag teenoor personeel openbaar. Laasgenoemde word ook gestaaf deur 

die feit dat daar 'n groter persentasie maksimumgevangenes is wat hulle dieselfde en beter 

gedra as die deursnee gevangene teenoor 'n kleiner hoeveelheid wat hulle swakker gedra as 

die deursnee gevangene. Daar is derhalwe 'n oorwig in die guns van die hoeveelheid 

maksimumgevangenes wat beter gedrag as die deursnee gevangene openbaar. 
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Nieteenstaande die feit <lat die tabel aantoon dat langtermyn maksimumgevangenes se gedrag 

goed is in vergelyking met die deursnee Australiese gevangene, kom daar insidente voor waar 

swak dissipline aan die orde van die <lag is. Die Departement van Korrektiewe Dienste in 

Nieu-Suid-Wallis dui in sy 1994/95 jaarverslag (1995:24) aan dat aanrandings deur 

gevangenes op personeel relatief konstant gebly het in vergelyking met die vorige boekjaar. 

Aanranding van gevangenes op mekaar het in 1995 skerp afgeneem nadat <lit aan die begin 

van 1994 'n piek bereik het. Hierdie uitvalle kan egter beskou word as die 

maksimumgevangenes wie se gedrag in die tabel hierbo as swakker as die deursnee 

gevangene aangetoon word. 

3.9 BENDE-AKTIWITEITE EN DIE BANTERING VAN GEDRAGSMOEILIKE 

MAKSIMUMGEV AN GENES 

Die literatuur maak nie melding van bendes in gevangenisse in Australie nie. Die begrip 

"gangs" bestaan wel, maar <lit word met arbeid in verband gebring. Gedurende 1937-1942 en 

selfs voor hierdie tydperk, was werkspanne verantwoordelik vir groot arbeidsprojekte soos die 

bou van paaie en oprig van grensdrade en geboue. Hierdie werkspanne wat in grootte tussen 

300 en 500 gewissel het, het as "gangs" bekend gestaan (Shaw 1981 :276). Bryett (1993:70) 

maak melding van georganiseerde misdaad in Australie en dui aan <lat <lit die afgelope twintig 

jaar toegeneem het. As <lit in ag geneem word <lat georganiseerde misdaadsindikate hulle ook 

op grootskeepse korrupsie toespits (Criminal Justice Commission 1991a:71), is <lit 'n logiese 

afleiding <lat hierdie "bendes" op een of antler stadium in die gevangenis moet beland en 

gedeeltelik vanuit gevangenisse sal moet opereer. 

Volgens Rinaldi (1977:57) wek homoseksuele verkragting die meeste vrees by gevangenes. 

Hierdie vrees is veral teenwoordig by gevangenes wat in gemeenskaplike selle in 

maksimumgevangenisse aangehou word (Rinaldi 1977:57). Min statistiek is egter beskikbaar, 

hoofsaaklik omdat gevangenes uit vrees nie klagtes teen medegevangenes Ie nie en omdat 

personeel ook nie betrokke raak nie. Aantekeninge is in die Jenkinson Verslag (Rinaldi 

1977:58) gemaak van 'n kliek jong mans wat gevangenes in die ablusieblok van 

gemeenskaplike selle in die maksimum afdeling van 'n gevangenis in Melbourne verkrag het. 

Die gevangenes was aangekla, maar die saak het misluk weens die verskyning van die 

Jenkinson Verslag tydens die verhoor. Hierdie afwykende gedrag deur 'n groep gevangenes 
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met 'n gemeenskaplike doel gee tog 'n aanduiding <lat bende-aktiwiteite binne Australiese 

gevangenisse moet bestaan. Die een aspek wat ooreenstem met bendebedrywighede binne 

gevangenisse, is die dra van gevaarlike wapens soos selfvervaardigde messe. Volgens Rinaldi 

(1977:190) is die hoofdoel hiermee egter seltbeskerming. 

Rinaldi (1977:54) dui aan <lat die langtermyn gevangenisbevolking die afgelope aantal jare 

dramaties verander het. Daar word spesiaal melding gemaak van die toename in 

geweldadigheid. Langtermyn maksimumgevangenes is oor die algemeen jonger as voorheen. 

Studies gedurende 1974 het getoon <lat meer as vyftig persent van die gevangenisbevolking in 

Nieu-Suid-Wallis ouer as veertig jaar is, maar slegs vyftien persent van alle langtermyn 

maksimumgevangenes is ouer as veertig jaar (Rinaldi 1977:49). Volgens die New South 

Wales Department of Corrective Services (1994:1) is 27,3% van alle gevangenes tussen 17-24 

jaar oud, terwyl 39,4% tussen 25-34 jaar oud is. As <lit verreken word teen die feit <lat 27,9% 

van die gevangenisbevolking op 30 Junie 1994 vonnisse van vyf jaar en langer moes uitdien, 

asook die feit <lat 9,8% van die totale gevangenisbevolking as maksimum veilige 

bewakingsklassifikasiegevalle toegewys is (New South Wales Department of Corrective 

Services 1994: 1 ), toon die statistiek <lat langtermyn maksimumgevangenes steeds hoofsaaklik 

uit die jonger, meer aggressiewe generasie bestaan. 

Alhoewel howe volgens Rinaldi (1977:55) minder jong persone tot gevangenisstraf vonnis, 

toon diegene wat wel in gevangenisse opgeneem moet word meer gedragswanaanpassings. 

Dit het tot gevolg <lat veiliger gevangenisse benodig word om hierdie gevangenes te beheer 

sonder <lat stiller gevangenes en personeel bedreig word (Rinaldi 1977:55). Daar is verdere 

faktore wat hydra tot gedragsmoeilike optrede deur langtermyn maksimumgevangenes. Meer 

as een derde van hierdie kategorie gevangenes het as kind tyd in 'n kinderhuis deurgebring en 

ongeveer dieselfde persentasie kom uit gebroke huise (Rinaldi 1977:51). Tendense is ook te 

bespeur in die arbeidsrekord van langtermyn maksimumgevangenes met gedragsprobleme. 

Een sesde van hierdie gevangenes was in die ses tot twaalf maande voor hul gevangenisstraf 

werkloos, in vergelyking met slegs vyf persent van die algemene gevangenisbevolking. Die 

meeste langtermyn maksimumgevangenes dui dan ook aan <lat hulle nie werkloos was weens 

gedwonge onvermoe om 'n betrekking te bekom nie (Rinaldi 1977:51). 
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Hantering van gewelddadige gevangenes en seksoortredings in die gevangenis word by uitstek 

beskou as optrede teen gedragsmoeilike gevangenes. Geweld manifesteer meestal in 

aanranding op besoekers, antler gevangenes, personeel en die beskadiging van geboue en 

eiendom. Daar bestaan spesiale oortreder ontwikkelingsprogramme vir beide seksoortreders 

en gewelddadige oortreders wat hierbo bespreek is. Spesiale intervensie met behulp van 'n 

omvattende assesserings-, opvoedkundige-, bestuurs- en behandelingsprogram geskied ten 

opsigte van seksoortreders (New South Wales Department of Corrective Services 1995:33). 

Sielkundige personeel het 'n spesiale geweldsvoorkomingsprogram ontwikkel om die aspek 

van geweld en aggressie binne gevangenisse aan te spreek. Die program omsluit terapeutiese

en opleidingsdissiplines. V aardighede soos selfbestuur en selfbeheersing ten einde beter met 

antler gevangenes oor die weg te kom, maak deel van die program uit. Volledige 

implementering van die program sal vanaf 1996 geskied (New South Wales Department of 

Corrective Services 1995:33). 

Wardlaw (1980:60) dui op grond van empmese studie aan <lat langtermyn 

maksimumgevangenes in terme van gedrag geen spesifieke probleme veroorsaak nie. Slegs 

14,3% word geag meer persoonlike probleme te ervaar as die hipotetiese "gemiddelde" 

gevangene. Persone in beheer van gevangenisse, wat persoonlike ondervinding van en kontak 

met gevangenes het, dui aan <lat langtermyn maksimumgevangenes beter werk en hulself beter 

gedra teenoor personeel as die "gemiddelde" gevangene (Wardlaw 1980:60). 

3.10 OPVOEDINGSPEIL VAN LANGTERMYN MAKSIMUMGEV ANGENES 

Daar is gedurende Desember 1976 'n konferensie deur die New South Wales Teachers 

Federation gehou waar die opvoedingspeil van gevangenes ter sprake gekom het (Rinaldi 

1977:52). Tydens die geleentheid is <lit voorgehou dat ongeveer die helfte van die gevangenes 

in Nieu-Suid-Wallis 'n leesouderdom gelykstaande aan nege jaar het en nie in staat is om 

koerant te lees nie. Rinaldi (1977:52) toon egter aan dat langtermyn maksimumgevangenes 

meer waarskynlik kan lees as lede van die publiek. Sy bewering staaf hy aan die hand van die 

onderstaande tabel waarin die opvoedingspeil van langtermyn maksimumgevangenes met die 

van die algemene volwasse bevolking in Nieu-Suid-Wallis vergelyk word: 
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Tabel 3: Opvoedkundige vlakke van die langtermyn maksimumgevangene in Nieu
Suid-Wallis 

Bogenoemde statistiek moet ook verreken word teen die agtergrond van die geletterdheid van 

die totale Australiese bevolking. Daar is in 1980 vasgestel dat 100% van die totale bevolking 

op ouderdom 15 kan lees en skryf (United Nations 1995:2). Noad (Cullen 1988:213) dui 

egter aan dat ongeletterdheid in gevangenisse minstens drie keer hoer is as in die algemene 

bevolking in Nieu-Suid-Wallis. Basiese opvoeding geniet hoe prioriteit in alle gevangenisse 

in Nieu-Suid-Wallis. Basiese opvoedingsprogramme word sterk ondersteun deur 

bewakingspersoneel wat veral behulpsaam is met identifisering van gevangenes wat 

geletterdheidsopleiding benodig (Cullen 1988:214). 

Vernon (1987:18) beklemtoon die belangrikheid van meer opvoedingsgeleenthede in 

gevangenisse ten einde te voorkom dat gevangenes ledig rondsit. Dit word egter duidelik 

gemaak dat geen navorsing gedoen is om te bepaal of die aanbieding van 

opvoedingsprogramme residivisme teewerk nie. Noad (Cullen 1988:211) gee die volgende 

profiel van 'n tipiese maksimumgevangene in Nieu-Suid-Wallis: 

• manlik 

• ouderdom 20-30 jaar 

• het voorheen reeds 'n termyn in die gevangenis deurgebring 

• geskiedenis van dwelm- en alkoholmisbruik 

• versteurde familieverhoudinge 

• vroee skoolverlater 

• weinig of geen emplojeringsgeskiedenis 

• aanwesigheid van sosio-ekonomiese nadele. 

Al die karaktertrekke is nie by alle gevangenes teenwoordig nie, maar hierdie persone betree 

die regsplegingstelsel met meer as een daarvan. Die effek daarvan is dat die gevangenes 
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weinig aspirasies ten opsigte van opvoedkundige doelwitte koester. Voorts dra aspekte soos 

afwesigheid van verpligting tot deelname aan programme, tekort aan insentiewe en 

institusionalisering by tot die lae status van gevangenesopvoeding (Cullen 1988:211). 

Die voormelde bespreking ten spyt, word daar steeds hard gewerk aan die opvoedingspeil van 

gevangenes. Volgens die New South Wales Department of Corrective Services (1995:30) is 

daar in 1994/95 noemenswaardige vordering op die gebied van opvoeding van gevangenes 

gemaak. Die "best practice" benadering tot opvoeding word gevolg, wat meebring <lat 

rigtingveranderings deur die opvoedingsvoorsieners in die wyer gemeenskap aangeneem 

word. Van die vordering op opvoedkundige gebied is die aanbieding van die "New South 

Wales Vocational Education and Training Accreditation Board" se geakkrediteerde sertifikaat 

in Algemene Opvoeding vir Volwassenes, wat meebring <lat gevangenes nou getuigskrifte vir 

vaardighede kan bekom. Op hierdie wyse word praktiese behoeftes van gevangenes bevredig 

(New South Wales Department of Corrective Services 1995:30). 

Die "Inmate Development System" is gedurende 1995 gerekenariseer en die stelsel sal in 

1996 na alle gevangenisse uitgebrei word. Ondersteuningsfunksies van die stelsel sluit 

opvoedingsure deur die "New South Wales Technical and Further Education Commission" en 

bywoningsrekords deur gevangenes in. Voorts is die bywoning van opvoedkundige 

programme deur die totale gevangenesbevolking tot 61,8% verhoog. Daar is ook suksesse op 

die gebied van ontwikkeling van werksvaardighede deur middel van die "Employability 

Skills Program" aangeteken. Werkplek taalgebruik, geletterdheids- en syfervaardighede vorm 

ook 'n belangrike deel van oortrederontwikkeling (New South Wales Department of 

Corrective Services 1995 :30). 

Alhoewel die jaarverslag onder bespreking nie aandui tot watter mate die voormelde aksies 

binne maksimum sekuriteitsgevangenisse ingestel is nie, kan aanvaar word <lat Vernon se 

opmerking supra ter doelbereiking van bekamping van ledigheid wel in aanmerking geneem 

sou word met die implementering van opvoedkundige programme. 
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3.11 REKREASIE 

Rekreasie word in maksimumgevangenisse in Nieu-Suid-Wallis as uiters belangrik beskou, 

nie net weens die feit <lat <lit ledigheid bekamp nie, maar ook weens die terapeutiese waarde 

daarvan (Cullen 1988:215). Gemeenskapsbande word ook behou en uitgebou deur deelname 

aan sport buite die gevangenis. Die program- en bewakingsafdeling is mede-verantwoordelik 

vir die aanbieding van rekreasie-aktiwiteite by wyse van professionele ondersteuning en die 

verskaffing van personeel vir aktiwiteite (activity officers). 

Gevangenes word nie verplig om aan rekreasie-aktiwiteite deel te neem me. Hierdie 

aktiwiteite geskied normaalweg buite werksure. Aktiwiteite soos kuns, handwerk, 

stokperdjies, fiksheidsoefeninge en deelname aan sport is baie gewild. Baie van die 

aktiwiteite word binne die selle op passiewe wyse beoefen, maar meer aktiewe deelname 

geskied buite selle. 

3.12 ARBEID EN OPLEIDING VAN MAKSIMUMGEV ANGENES 

Arbeid deur gevangenes in Australie het reeds 'n lang geskiedenis. So lank gelede as die 

1820' s het gevangenes onder ondraaglike omstandighede harde arbeid verrig wat nie eers 

vergelykbaar is met die hardste arbeid in die gevangeniswereld vandag nie. In sogenaamde 

"prisons without bars" moes gevangenes paaie bou en antler arbeid verrig in "chain gangs", 'n 

konsep waar gevangenes buite die mure van 'n gevangenis in groepe van tot sewentig arbeid 

moes verrig terwyl hulle swaar geketting was om die bene (Shaw 1981 :251 ). Mitchell 

(Cullen 1988:135) dui aan <lat plekke van deportasie harde, gedwonge arbeid versinnebeeld. 

Die Australiese geskiedenis is deurspek met skuldgevoel weens die brutale wyse waarop die 

land deur gedeporteerde misdadigers opgebou moes word, maar ook met trots weens die 

resultate wat die misdadigers gelewer het. So lank gelede reeds as 1881 het Nieu-Suid-Wallis 

die potensiaal van industriee as rehabilitasiehulpmiddel besef en progressief konsepte ontwerp 

wat afgewyk het van "werk as straf' (Cullen 1988:136). 

Rinaldi (1973:25) dui aan <lat verveeldheid reeds vir jare 'n probleem m 

maksimumgevangenisse is. Dit kan egter teegewerk word deur werk aan gevangenes te 

voorsien. Gevangenisregulasie 46 lees as volg: "A prisoner who is able to work shall be 

employed as the gaoler directs, and the hours of labour shall, as far as possible, average eight 

hours per day, exclusive of the time allowed for meals" (Rinaldi 1973:26). Weens 
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skofomruiling en antler faktore is gevangenes egter nie in staat om eers 'n volle ses ure per 

dag te werk nie. Produktiwiteit neem verder af weens die swak insentiewe vir 

arbeidverrigting (Rinaldi 1977: 77). Gedurende Mei 1972 het Rinaldi (1977:79) die opleiding 

van gevangenes in drie maksimumgevangenisse in Nieu-Suid-Wallis ondersoek. Elk van die 

maksimumgevangenisse het sowat 400 gevangenes aangehou. In die onderstaande tabel toon 

Rinaldi (1977:79) watter resultate die ondersoek na gevangenesopleiding opgelewer het: 

Tabel 4: 

Uit die bostaande inligting is dit duidelik dat ongeveer 25% van gevangenes in hierdie 

maksimumgevangenisse aan arbeid blootgestel word wat kan meebring dat hulle na vrylating 

opgelei sal wees om werk te bekom. Naaldwerk en matvervaardiging is in terme van die 

hoeveelheid gevangenes wat daaraan deelneem die gewildste vorme van arbeidverrigting. 

Taakverrigting in grofsmedery en die vervaardiging van sagte speelgoed en kartonleers is 

laag. Daar word nie aangedui hoeveel werksgeleenthede in hierdie rigtings beskikbaar is nie. 

Die afleiding kan derhalwe gemaak word dat hierdie werksgeleenthede skaars is of ongewild 

onder gevangenes is. Van die nywerhede waarin opleiding verskaf word, soos 

handvervaardiging van matte, borsels en tinware bestaan nie in die vry gemeenskap nie 

(Rinaldi 1977:80). 

Rinaldi (1977:80) dui voorts aan dat baie gevangenes gedwing word om hul dag in 

gevangeniswerkswinkels deur te bring met niks om te doen nie. Die filosofiese uitgangspunt 

word so opgesom: "While there is unemployment outside prisons there can be no justification 
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for employing prisoners" (Rinaldi 1977:80-81). Die Nagle verslag (1978:229) het die 

probleme verbonde aan die suksesvolle bedryf van gevangeniswerkswinkels erken, maar het 

kritiek gelewer teen gevangenisowerhede se onvermoe om die probleme te bestuur. Hierdie 

kritiek het 'n ommeswaai in die benadering tot opleiding van gevangenes tot gevolg gehad. 

Die Parkleagevangenis in Nieu-Suid-Wallis is van meet af aan as 'n industriele 

maksimumgevangenis ontwerp. Die idee was om modeme masjinerie te gebruik en opleiding 

te verskaf wat vryemarkvaardighede aan gevangenes voorsien. Sinvolle werk en toepaslike 

opleiding moet 'n integrale deel van aanhouding uitmaak. 'n Groot deel van die geboue by 

die Parkleagevangenis is modeme werkswinkels (Cullen 1988:148). 

Die vergoeding van gevangenes is gekoppel aan 'n stelsel waar kompensasie gegee word 

volgens vlakke van vaardigheid. Daar is ook 'n addisionele stelsel waar insentiewe volgens 

arbeidsresultate aan individuele- of groepe gevangenes toegeken word. Hierdie insentiewe 

sluit ekstra voorregte soos addisionele telefoonoproepe in (Cullen 1988: 145). Volgens 

Mitchell (Cullen 1988:147) bly een van die grootste probleme rakende arbeidsopleiding die 

"work-shy, unskilled, mentally dull and personally maladjusted" gevangenisbevolking. 

Volgens die 1994/95 jaarverslag van die New South Wales Department of Corrective Services 

(1995:29) word gevangenes aangemoedig om kontrole oor hul eie lewe te neem deur 

werksvaardighede aan te leer en aan opvoedkundige programme deel te neem. Volgens 

statistiek het die betrokke departement dan ook 5 100 gevangenes, wat 79% van die totale 

gevangenisbevolking uitmaak, in industriee geemplojeer (New South Wales Department of 

Corrective Services 1995:29). Meer as 2 500 gevangenes is in sake-gebaseerde eenhede 

geakkommodeer. Die "Adult Educational and Vocational Training Institute" het in die 

afgelope verslagjaar saam met die gevangenisindustriee noemenswaardige hoeveelhede geld 

en mannekrag in vaardigheidsopleiding binne Nieu-Suid-Wallis bele. Van alle gevangenes 

wat geemplojeer was, het 50% in sake-eenhede deurgebring. Die mikpunt was 55%. 

Werkspesifieke opleidingseenhede is ook in die verslagjaar ontwikkel (New South Wales 

Department of Corrective Services 1995:29). 
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3.13 KEURING, PLASING EN OPLEIDING VAN PERSONEEL 

Die beroep van korrektiewe beamptes in Australie het 'n geskiedenis van swak skolastiese 

kwalifikasies, min byvoordele en disinsentiewe soos verplasing na enige deel van die staat 

waarin hy werk, soms selfs sonder die waarborg van behuising vir sy familie (Rinaldi 

1977:197). Voorts word personeel swak vergoed en moet salarisse met lang tydperke van 

oortyd aangevul word. Arbeidsverrigting het veral in die jare 70 met verskeie stakings deur 

personeel gepaard gegaan, die meeste hiervan veroorsaak deur ontevredenheid oor swak 

salarisse (Rinaldi 1977 :202). 

Personeel word in baie gevalle ook gedemoraliseer deur uitsprake van normaalweg opposisie 

politici en selfs gevangenisowerhede. Een van die grootste stakings in die geskiedenis van 

Australiese gevangenisse het juis plaasgevind toe die Direkteur van Gevangenisse in 197 4 in 

die publiek aangekondig het dat die ontvlugting van sewe maksimumgevangenes te wyte is 

aan foute en nalatigheid van personeel. Slegs die minimum personeel van die Long Bay 

kompleks het <liens verrig. Ironies genoeg is geen ondersoek na die ontvlugting gehou toe die 

uitsprake gemaak is nie (Rinaldi 1977:201). As gevolg van gereelde aanrandings deur 

gevangenes op personeel het 'n bewaarder by Pentridge maksimumgevangenis 42 steke in sy 

gesig ontvang. Die Victoria Minister in beheer van gevangenisse het na die voorval 'n staking 

veroorsaak met die opmerking dat personeel te veel kla oor geringe aanvalle deur gevangenes 

(Rinaldi 1977 :202). 

Aanstellingsvereistes verskil min van staat tot staat in Australie. Standaarde in Victoria en 

Nieu-Suid-Wallis word as laer beskou weens die probleme wat daar ondervind word om met 

rekrute die minimum personeelvlakke te handhaaf. Alle personeel word op 'n een-jaar 

proefbasis aangestel. In hierdie tyd moet 'n basiese opleidingskursus deurloop word voordat 

uitplasing na enige gevangenis kan geskied (Biles 1988:12). Dit kom voor of geen spesiale 

vereistes vir plasing van personeel by maksimumgevangenisse gestel word nie. 

Dit kom verder voor of daar op die gebied van arbeidsverhoudinge reeds baie vordering 

gemaak is. Volgens die Departement van Korrektiewe Dienste in Nieu-Suid-Wallis (1995:35) 

is daar 4 860 personeellede wat na 7 816 gevangenes omsien. Van hierdie totaal verrig 2 

828 personeellede administratiewe funksies. Hoofkwartier neem beslag van 136 

personeellede. Die res, naamlik 2 692 personeellede verrig bewakingsfunksies binne 
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gevangenisse. Die lid/gevangene verhouding ten opsigte van bewaking beloop derhalwe 

1:2,9. As in ag geneem word dat 9,8% van Nieu-Suid-Wallis se gevangenes tot die 

maksimum veilige bewakingsklassifikasie behoort, impliseer dit dat 766 gevangenes deur 264 

bewakingspersoneellede bewaak word (New South Wales Department of Corrective Services 

1995:86). 

Die kontemporere korrektiewe beampte in Nieu-Suid-Wallis word steeds gekonfronteer met 

dissiplinere optredes, maar staan deesdae voor uitdagings soos selfontwikkeling aan die 

"Centre for Professional Development" in vennootskap met die Southern Cross Universiteit 

(New South Wales Department of Corrective Services 1995:36). Veilige werksomgewing, 

gelyke geleenthede, bevorderingsappel en personeelontwikkeling is vandag die geldende 

(New South Wales Department of Corrective Services 1995:36). 

3.14 SAMEVATTING 

Dit is opvallend dat die missie van die Departement van Korrektiewe Dienste in Nieu-Suid

Wallis in besonder verwys na die bestuur van oortreders en nie na die gewone aanhouding van 

gevangenes nie. Besondere klem word ook op persoonlike ontwikkeling en die aanleer van 

vaardighede wat positiewe lewenswyses tot gevolg het, geplaas. Die filosofie van minimum 

beperking van vryheid staan uit in die Australiese benadering en is veral sigbaar as daar in ag 

geneem word dat slegs 9,8 % van die totale gevangenesbevolking in Nieu-Suid-Wallis tot die 

maksimum veilige bewakingskategorie behoort. 

Die konsep van eenheidsbestuur en aanhouding van klein getalle gevangenes in een 

gevangenis het tot gevolg dat personeel deeglik in staat is om behoorlike beheer te kan 

uitvoer. Tendense van oorbevolking is egter aanwesig. Behoorlike beheer word verder 

gerugsteun deur die bemagtiging van personeel om besluite rakende veiligheid en effektiwiteit 

te kan neem. Die beheer oor gevangenes word ook meer funksioneel wanneer klein getalle 

hanteer moet word weens die feit dat aandag op 'n meer persoonlike basis aan gevangenes 

geskenk kan word. Die antler kant van hierdie muntstuk is die feit dat gevangenes die groter 

betrokkenheid ervaar en makliker vennootskap m hul behandelings- en 

ontwikkelingsprogramme aanvaar. 
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Die aanhoudingskoste van persone in maksimum sekuriteitsomstandighede blyk 'n probleem 

te wees wat met groot sukses in Nieu-Suid-Wallis hanteer word. Die modus operandi is om 

gevangenes by die laags moontlike veilige bewakingskategorie in te deel. Laasgenoemde is 

nie net ekonomies wys nie, maar weens die laer gevangenesgetalle in maksimumgevangenisse 

kom insidente wat die staat geld kos, soos beserings weens onderlinge konflik tussen 

gevangenes minder voor. Die klassifikasiestelsel wat in gebruik is, maak dan ook ruim 

voorsiening vir inskakeling by laer veilige bewakingsklassifikasies. Die verdeling van 

gevangenes in korttermyngevangenes en langtermyn maksimumgevangenes bring mee dat 

skeiding van gevangenes al reeds op grond van die opgelegde vonnis geskied. Klassifikasie 

van ongevonniste gevangenes as maksimum sekuriteitsgevalle plaas gevangenisse in Australie 

ender druk weens die lang tydsverloop vanaf arrestasie tot skuldigbevinding en 

vonnisoplegging. Aspekte soos die gestruktureerde dag en "programme pathways" bring mee 

dat klassifikasie breed aanwendbaar word in die pogings tot gedragsverandering by 

gevangenes. 

Behandelingsprogramme binne die Nieu-Suid-Wallis korrektiewe stelsel maak rmm 

voorsiening vir positiewe invloed op maksimumgevangenes. Hier word spesifiek verwys na 

die hantering van seksoortreders en geweldsoortreders. Die sukses van 

behandelingsprogramme loop egter ook hand aan hand met gesonde gevangenisdissipline. 

Aanduidings dat langtermyn maksimumgevangenes se gedrag oor die algemeen goed is, skep 

'n platform vanwaar behandelingsprogramme gedryf kan word. Die jonger generasie wat die 

grootste gedeelte van langtermyn maksimumgevangenes verteenwoordig, is ook meer vatbaar 

vir invloede en moontlike gedragsverandering weens intervensie van korrektiewe beamptes. 

Daar is reeds aangetoon dat kriminaliteit en vroee skoolverlating in 'n mindere of meerdere 

mate korreleer. Meer opvoedkundige programme word bepleit, me net om 

gedragsverandering te bewerkstellig nie, maar ook om ledigheid sever as moontlik te bekamp. 

Laasgenoemde aspek blyk 'n tipiese verskynsel in maksimumgevangenisse te wees weens die 

beperkte aanwendbaarheid en groter ontvlugtingspotensiaal van maksimumgevangenes. 

Gevangenesarbeid en vakopleiding vind nou aansluiting by opvoedkundige programme. 

Werkspesifieke- en sake-opleiding het dan ook die afgelope klompie jare vooruitgang getoon, 

in vergelyking met die laat sewentigs toe gevangenes opleiding ontvang het wat geen 

verbreding van indiensplasing na ontslag tot gevolg kon he nie. 
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Dit kom voor of daar veral binne die korrektiewe stelsel in Nieu-Suid-Wallis 'n baie gunstige 

lid/gevangene verhouding in terme van getalle betrokke by aanhouding in 'n 

maksimumgevangenis bestaan. Een personeellid vir elke 2,9 gevangenes sal by enige 

gevangenes in die wereld positief ontvang word. 

Die korrektiewe stelsel in Nieu-Suid-Wallis is klein in vergelyking met vele ander lande ter 

wereld. Dit word gestaaf deur die feit <lat 4 860 personeellede verantwoordelik is vir die 

aanhouding van slegs 7 816 gevangenes. Die omvang van getalle het egter tot gevolg <lat die 

oorwegend jong gevangenes meer individuele aandag kan geniet en <lat 

ontwikkelingsprogramme groter inslag kan vind as in gevalle waar oorbevolking van 

gevangenisse eerder die reel as die uitsondering is. 
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HOOFSTUK 4: MAKSIMUMGEVANGENISSE IN ENGELAND 

4.1 INLEIDING 

Engeland is deel van 'n area wat ook as Groot Brittanje en die Verenigde Koninkryk 

bekendheid verwerf het. Die verskillende benamings het hul oorsprong in die verhouding 

tussen Engeland en sy territoriale bure. Groot Brittanje het ontstaan nadat Engeland, Wallis 

en Skotland in 1706 'n geografiese alliansie gevorm het. Nadat die suidelike distrikte van 

Ierland in 1922 ook tot geografiese alliansievorming met Engeland toegetree het, is die 

amptelike naam verander na die Verenigde Koninkryk van Groot Brittanje. Noord-Ierland 

vorm nie deel van die V erenigde Koninkryk nie en die laasgenoemde benaming bestaan 

vandag nog (Terril 1992: 1 ). 

Hierdie see-eiland is noordwes van Frankryk, tussen die Atlantiese Oseaan en die Noordsee 

gelee. Dit vorm derhalwe deel van Europa. Die Verenigde Koninkryk het 'n kusgrens van 12 

429 kilometer en 'n landsgrens van 360 kilometer met Ierland. Die land beskik oor 58 295 

miljoen inwoners waarvan die meeste (81,5%) Engels is. Die res van die bevolking word deur 

Skotte, Iere, Walliesers en 'n paar antler volke soos Wes-Indiers en Pakistani's 

verteenwoordig (United Nations:1995:1). 

Die Verenigde Koninkryk is 'n konstitusionele monargie wat sedert 6 Februarie 1952 deur 

Koningin Elizabeth II regeer word. Die land is opgedeel in 4 7 landelike graafskappe, 7 

stedelike graafskappe, 26 distrikte, 9 streke en 3 eilandareas. Die graafskappe word slegs in 

Engeland en Wallis aangetref, terwyl Ierland in distrikte ingedeel is en Skotland hoofsaaklik 

uit streke bestaan. Volgens Terril (1992:2) beskik die Verenigde Koninkryk nie oor 'n 

geskrewe konstitusie nie. Die konstitusionele reg word gebaseer op statute van die parlement, 

presedent en tradisie wat terugstrek tot die tyd van Koning Henry I (1100). 

Die bespreking in hierdie hoofstuk sal hoofsaaklik rondom gevangenisse in Engeland en 

Wallis sentreer, maar die regsisteem is die beginpunt van opname in 'n gevangenis. Die totale 

Engelse regsisteem is op 'n tradisie van gemenereg, wetgewing en gelykheid gebaseer (United 
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Nations 1995:2). Daar word ook duidelik onderskei tussen strafreg en siviele reg (Terril 

1992:36). 

Die basis van die strafregsplegingstelsel word uit die gemenereg en wetgewing gevorm. 

Oortredings word in twee groepe verdeel. Die mees emstige oortredings word as 

arresteerbare oortredings beskryf, terwyl alle antler oortredings as nie-arresteerbare 

oortredings beskryf word. Arrestasie in die geval van arresteerbare oortredings kan te alle tye 

sonder 'n lasbrief geskied (Terril 1992:39). Arresteerbare oortredings word deur Lamford 

(Kurian 1989:412) omskryf as "offences for which the sentence is fixed by law or for which a 

person may be sentenced for a term of five years". 

Coyle (1994: 189) beklemtoon die feit dat die Engelse gevangenisstelsel sedert die vroegste 

dae 'n burokratiese masjien is. Volgens Kurian (1989:412) kan twee groepe gevangenisse 

binne die Engelse gevangenisstelsel ge'identifiseer word. Ten eerste word daar verwys na 

plaaslike gevangenisse wat onder meer ook <lien as verspreidingsgevangenisse vir pas 

gevonnistes na gevangenisse waar langer termyne uitgedien kan word. Die tweede groep 

gevangenisse word beskryf as opleidingsgevangenisse. 

Terril (1992:65-66) omskryf die bestaan van vier soorte gevangenisse in Engeland, naamlik: 

• plaaslike gevangenisse wat verhoorafwagtendes en pas gevonnistes akkommodeer totdat 

laasgenoemde oorgeplaas word na antler gevangenisse 

• korttermyn opleidingsgevangenisse wat huisvesting hied aan gevangenes wat vonnisse 

van tot 18 maande uitdien 

• mediumtermyn opleidingsgevangenisse waarin gevangenes aangehou word wat vonnisse 

van tussen 18 maande en vier jaar uitdien 

• langtermyn opleidingsgevangenisse waarin gevangenes met vonnisse langer as vier jaar 

gehuisves word. 

Engeland maak gebruik van verspreiding van gevaarlike oortreders. Hierdie gebruik het na 

die tweede wereldoorlog ontstaan en is in 1965 verder verfyn toe die doodstraf as strafvorm 

opgeskort is. Groeiende hoeveelhede gevaarlike gevangenes het die sisteem binnegekom met 

min vooruitsigte van parool en vooropgestelde gedagterigtings van ontvlugting (Ditchfield 

1990:1). Langer vonnisse het alle hoop op vroee vrylating verydel en daar is weinig 
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beweegrede tot goe1e gedrag. Op die wyse het aanhouding m absolute 

sekuriteitsomstandighede groot prominensie begin geniet (Thomas & Pooley 1980: 16). 

Histories gesproke het die ontwikkeling van die gevangenis soos <lit vandag in Engeland 

bestaan, eers in die 1850's werklik momentum begin kry nadat deportasie van gevangenes na 

lande soos Amerika en later Australie gestaak is. Gevangenisstraf as strafvorm het eers die 

afgelope 120 jaar algemeen geword. Voor hierdie tydperk is daar van aanhouding gebruik 

gemaak. Die doel van hierdie aanhouding was egter die veilige bewaking van mense met 

skuld, verhoorafwagtendes en persone wat die voltrekking van antler vonnisse soos die 

doodstraf en deportasie afgewag het. Twee tipes gevangenisse is ontwikkel, naamlik 

strafinrigtings vir gevangenes wat tot dwangarbeid gevonnis is en plaaslike gevangenes vir die 

aanhouding van gevangenes met vonnisse onder twee jaar (Coyle 1994: 189). 

Spens (1994:14) dui aan dat Pentonville (1840) die eerste gevangenis vir die uitdiening van 

gevangenisstraf as vonnis in Engeland was. Pentonville is volgens die Amerikaanse 

Pennsylvania stelsel opgerig vir die aanhouding van gevaarlike oortreders in enkelselle. 

4.2 DIE VISIE VAN ENGELSE GEV ANGENISOWERHEDE 

Soos in soveel lande ter wereld, het Britse gevangenisse deur die jare heen baie kritiek 

verduur. Totale beleidshersiening het in 1986-87 plaasgevind. Hieruit het spesifieke 

toekomsaksies gevloei wat die visie, doel, doelwitte en waardes van gevangenisse vir die 

toekoms uitgespel het (HM Prison Service 1994:1-4). Elkeen sal nou afsonderlik aangehaal 

word, aangesien <lit 'n wesenlike invloed op die administrasie van gevangenisse in Engeland 

en Wallis behoort te he en ook perspektief aan hierdie studie kan gee. 

e VISIE 

"Our vision is to provide a service through both directly managed and contracted prisons, of 

which the public can be proud and which will be regarded as a standard of excellence around 

the world". 
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e DOEL 

"Her Majesty's Prison Service serves the public by keeping in custody those committed by the 

courts. Our duty is to look after them with humanity and help them lead law-abiding and 

useful lives in custody and after release". 

e DOELWITTE 

"Our principal goals are to: 

• keep prisoners in custody 

• maintain order, control, discipline and a safe environment 

• provide decent conditions for prisoners and meet their needs, including health care 

• provide positive regimes which help prisoners address their offending behaviour and allow 

them as full and responsible a life as possible 

• help prisoners prepare for their return to community 

• deliver prison services using the resources provided by Parliament with maximum 

efficiency 

• In meeting these goals, we will co-operate closely with other criminal justice agencies and 

contribute to the effectiveness and development of the criminal justice system as a whole". 

e WAARDES 

"In seeking to realise our vision and meet our goal and objectives, we will adhere to the 

following values: 

• integrity is fundamental to everything we do. We will meet our legal obligations, act 

with honesty and openness, and exercise effective stewardship of public money and assets. 

• commitment by our staff and to our staff. Staff are the most important asset of the Prison 

Service. They will be empowered to develop and use their skills and abilities in full, 

while being held accountable for their performance. Teamwork will be encouraged. They 

will be treated with fairness, respect and openness. Their safety and well-being will be a 

prime concern. 

• care for prisoners. Prisoners will be treated with fairness, justice and respect as 

individuals. Their punishment is deprivation of liberty and they are entitled to certain 

recognised standards while in prison. They will be given reasons for decisions and, where 
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possible, involved in discussions about matters affecting them. In working with prisoners, 

we will involve their families and others in the community as fully as possible. 

• equality of opportunity. We are committed to equality of opportunity and the 

elimination of discrimination on improper grounds. 

• innovation and improvement are essential to the success of the Service, requiring the 

acceptance of change and the delivery of continuing improvements in quality and 

efficiency". 

4.3 ORGANISATORIESE STRUKTUUR EN KARAKTERTREKKE 

Daar word in die literatuur wye erkenning verleen aan die omskrywing van Fitzgerald en Sim 

(1982:29) rakende gevangenisorganisasie in die Verenigde Koninkryk. Hierdie omskrywing 

word gedeeltelik as volg aangehaal: "The prison system includes not only individual prison 

establishments, prisoners and staff. There is also an important centralised administration 

which organises the service and which has direct impact and influence on the day to day life 

of the institutions. This central Department is known as the Home Office". Die bestaande 

organisatoriese struktuur vir Engeland en Wallis het volgens die Home Office (1996:1) op 1 

April 1993 in werking getree en sien vanaf parlementere vlak soos volg daar uit: 
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V oormelde bring mee dat formele bestuur en organisasie van Engelse gevangenisse op die 

tradisionele hoeksteen van ministeriele verantwoordelikheid rus. V olgens die gewysigde 

Gevangeniswet van 1952 (Livingstone & Owen 1993:23) is die Departement van Binnelandse 

Sake verantwoordelik vir die instandhouding en organisasie van gevangenisse. Die 

Binnelandse Sekretaris gee opdragte aan die Direkteur-generaal wat aan die hoof staan van die 

Gevangenisraad in verband met sake wat op uitvoerende vlak le (Home Office 1996:1). Die 

Gevangenisraad is 'n nie-statutere liggaam wat die werkverrigting van die gevangenisdiens 

monitor en as 'n raadgewende liggaam optree (Harding & Koffman 1995:108). 

Skakeling vind weer met die Minister van Gevangenisse · plaas rakende beleidsaspekte. Die 

konsep van verdeling tussen beleidsaspekte en operasionele aspekte is nie probleemloos nie, 

aangesien die Direkteur-generaal teoreties vry moet wees van politieke inmenging. Dit vind 

egter nie te alle tye plaas nie weens oorvleueling op die twee terreine. Effektief is hierdie 

kantoor verantwoordelik vir die implementering van beleid binne gevangenisse (Home Office 

1996:1). 

Die Binnelandse Sekretaris word bygestaan deur "Her Majesty's Chief Inspector of Prisons" 

wat verslae voorsien rakende inspeksies wat in gevangenisse uitgevoer word. Die Direkteur

generaal word dan geleentheid gegun om op hierdie inspeksieverslae te reageer en 

aanbevelings vanaf die Binnelandse Sekretaris te implementeer (Home Office 1996:2). Die 

pos van hoofinspekteur roteer en die laaste aanstelling is in Desember 1995 gemaak. Die 

nuwe hoofinspekteur spel sy taak vir die volgende termyn soos volg uit: "My job on behalf of 

the public is to go into prisons and make reports without showing any fear or favour to 

anyone. If I start fudging, then I am not doing my job. I shall be very critical, but I hope 

constructive" (Home Office 1996:2). 

Die Raad van Besoekers reflekteer ondeskundige deelname aan korreksies in Engeland en 

daar bestaan so 'n raad vir elke gevangenis. Raadslede word deur die Departement van 

Binnelandse Sake vir 'n periode van drie jaar aangestel. Daar moet 'n landdros op elke raad 

<lien. Daar bestaan twee areas van verantwoordelikhede vir die Raad van Besoekers. Ten 

eerste beskik dit oor die jurisdiksie om dissiplinere oortredings aan te hoor en kan dan die 
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vroee vrylating van 'n gevangene met hoogstens 120 dae uitstel. In die tweede plek word 

aanbevelings rakende fisiese omstandighede, programme en administrasie van die gevangenis 

aan die verantwoordelike departement gemaak (Terril 1992:63-64). 

Elke gevangenis word formeel deur 'n bestuurder, adjunk-bestuurder en 'n hoeveelheid 

assistent-bestuurders beheer. Die bestuurder is verantwoordelik vir die dag-tot-dag bestuur 

van die gevangenis, asook die instandhouding van sekuriteit, goeie orde en dissipline 

(Harding & Koffman 1995: 106). Effektiewe koordinasie van alle take, behandeling en 

opleiding van gevangenes en behoorlike aanwending van publieke geld vorm ook deel van die 

bestuurder se take. 

Daar geld 'n rigiede hierargiese verhouding in die gevangenissisteem. Beleid en besluite 

ontstaan sentraal en word afwaarts gekommunikeer vir implementering. Hierdie sentrale 

direktiewe word telkens met weerstand deur personeel geYmplementeer. Laasgenoemde het 

tot gevolg <lat daar heelwat konflik tussen die hoofkwartier en personeel ontstaan (Harding & 

Koffman 1995:107). 

4.4 GEV ANGENISBEVOLKING 

Volgens Box (Ruggiero et al 1995:10) vind die evolusie van 'n penologiese sisteem nie in 'n 

vakuum plaas nie, maar hou verband met aspekte soos die standpunt van 'n bepaalde regering 

teenoor misdaad en wat hulle glo met oortreders behoort te gebeur. Dit vorm egter ook 

onlosmaaklik deel van wyer politieke, sosiale en ekonomiese knelpunte en die wisselwerking 

tussen hierdie knelpunte. Dit is om die voormelde redes <lat Ryan & Sim (Ruggiero et al 

1995:95) van mening is <lat die toename in misdaad in Engeland in die 1970's en 1980's nie 

ontkoppel kan word van die wydverspreide politieke, ekonomiese en sosiale wanorde van 

hierdie jare nie. 

lngevolge die Britse regenng se Witskrif rakende misdaad, regspleging en publieke 

beskerming (Home Office 1990:3), en die gepaardgaande "Criminal Justice Act 1991" waarin 

aangedui word <lat straf in direkte verband tot die ems van die misdaad moet staan, en <lat 

slegs die mees emstige oortreders na gevangenisse gestuur moet word, het gevangenesgetalle 

aan die begin van die 1990's begin daal. Hierdie tendens het egter nie lank geduur nie en in 
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1993 het gevangenesgetalle weer begin styg (Ruggiero et al 1995 :95). Gevangenesgetalle in 

Engeland en Wallis het aan die begin van 1993 vanaf 40 000 tot feitlik 50 000 in Oktober 

1994 gestyg (Ruggiero et al 1995:95). Volgens Harding en Koffman (1995:122) het Brittanje 

die hoogste gebruik van gevangenisstraf in die westerse Europa met 'n besettingskoers van 

92, 1 per 100 000 van die bevolking. 

Die koste om een gevangene vir een week in 'n manlike maksimumgevangenis aan te hou het 

van 232 pond in 1978/9 tot 816 pond in 1992/3 gestyg (Ruggiero et al 1995:104). Daar word 

ook aangedui dat die gevangenisbevolking sedert 1982 baie verander het weens die groot 

hoeveelheid persone wat vir geweldsmisdade gevonnis is. Die meeste van hierdie gevangenes 

het in maksimumgevangenisse beland. Vonnisse weens verkragting het byvoorbeeld tussen 

1984 en 1991 met 157% gestyg (Ruggiero et al 1995:112). Gedurende 1990 het 45% van alle 

gevangenes vonnisse weens geweldsoortredings uitgedien. Grootskaalse vrylatingspogings 

sedert 1980 het daartoe bygedra dat kort- en mediumtermyngevangenes meestal bevoordeel is 

en dit het ook die indruk gelaat dat styging in die getal maksimum sekuriteitsgevangenes 

plaasvind (Ruggiero et al 1995:112). 

Morgan (Maguire 1994:903) dui daarop dat getalle wat langtermynvonnisse en lewenslange 

vonnisse uitdien sedert 1960 gestyg het. Selfs die lengte van langtermynvonnisse het in 

hierdie tydperk gestyg. In 1965 het 11 % van die gevangenisbevolking 'n vonnis van 4 jaar of 

meer uitgedien. Hierdie syfer het in 1990 reeds 46% beloop. Gedurende 1991 was die 

hoeveelheid persone wat lewenslange vonnisse uitdien 73% meer as in 1981. 

Die gevangenisbevolking verskil drasties van die algemene bevolking in terme van ouderdom, 

geslag, etnisiteit en sosiale stand. Slegs 4% vroue word in gevangenisse aangehou, terwyl die 

bevolkingsamestelling 50% vroue verteenwoordig. Ongeskooldes of half-geskooldes maak 

41 % van die gevangenesbevolking uit, terwyl slegs 18% van die algemene bevolking 

ongeskoold is. Vyftien persent van die manlike gevangenesbevolking beskryfhulself as swart 

of Indier, dit terwyl slegs 5% van die bevolking binne hierdie kategorie val (Walmsley 

1992:8-10). Iere, wat 'n minderheidsgroep in Brittanje is, het 'n 20% groter kans om 

gevangenisstraf opgele te word as antler wit Europese inwoners (Murphy 1994:5). 
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Ouderdom van langtermyn maksimumgevangenes wissel in die twintigs in terme van 

gemiddelde, maar in 'n eenheid soos die Parkhurst maksimum-afdeling is die meeste 

gevangenes tussen die ouderdom 30 en 40. Die meeste dien lewenslange vonnisse uit en het 

al 'n geruime tyd in aanhouding deurgebring (Walmsley 1991:89-90). Ditchfield (1990:48) 

beklemtoon die ongedissiplineerdheid van jonger persone, nie net in gevangenisse nie, maar 

ook daarbuite. Jonger gevangenes pleeg ook meer dissiplinere oortredings as ouer 

gevangenes. Daar kon egter nog nie aangedui word of vermenging van ouderdom minder of 

meer dissiplinere afwykings tot gevolg gehad het of nie (Ditchfield 1990:53). 

Deprivasie wat as gevolg van lengte in vonnis ondervind word, dra by tot aanhouding in 

maksimumgevangenisse. Volgens Ditchfield (1990:59) is gevangenes met lang vonnisse 

meer geneig tot identifisering met die subkultuur en pleeg hulle ook meer dissiplinere 

oortredings. Geweld kom ook meer voor, maar kan ook daaraan toegeskryf word dat hierdie 

tipe gevangene grotendeels vir misdaad teen die persoon gevonnis word. 

Stem (1993:18) dui aan dat 4 100 gevangenes in 1988 vonnisse van meer as 10 jaar in Engelse 

gevangenisse onder maksimum sekuritietsomstandighede uitgedien het. Hiervan het 2 300 

lewenslange gevangenisstraf uitgedien. Dit verteenwoordig 5% van die totale 

gevangenisbevolking in Engeland en Wallis en die getalle wat lewenslange gevangenisstraf 

uitdien, groei steeds. 

4.5 KLASSIFIKASIE VAN GEV AN GENES 

Die klassifikasie van gevangenes word in Britse terme beskryf as sekuriteitskatagorisering. 

Klassifikasie is 'n aspek wat wetlik voorgeskryf word deurdat daar in Engelse wetgewing 

voorsiening gemaak word dat reels vir die bestuur van gevangenisse uitgevaardig kan word. 

Riglyne vir die klassifikasie van gevangenes word in reel 3 van die Gevangenisreels omskryf 

(1964:4). Reel 3(1) lees as volg: "Prisoners shall be classified, in accordance with any 

directions of the Secretary of State, having regard to their age, temperament and record and 

with a view of maintaining good order and facilitating training, and, in the case of convicted 

prisoners, of furthering the purpose of their training and treatment as provided by rule 1 of 

these rules". 
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Gevangenes kan in kategoriee A tot E geklassifiseer word, maar vir doeleindes van hierdie 

studie sal kategorie A in meer besonderhede bespreek word, aangesien dit die kategorie is 

waarin gevangenes in maksimumgevangenisse toegedeel word. Kategorie E verdien ook 

vermelding, aangesien gevangenes wat tot hierdie kategorie behoort in die verlede ontvlug het 

of gepoog het om dit te doen. Hierdie gevangenes word normaalweg dan in 

maksimumgevangenisse aangehou en word ook aangese om geel gestreepte klere te dra ten 

einde hulle maklik te kan uitken (Livingstone & Owen 1993 :210). 

Klassifikasie van gevangenes is 'n kontroversiele onderwerp in Brittanje. Dit is veral 

toewysings aan kategorie A wat volgens Livingstone & Owen (1993:210) groot kritiek ontlok. 

Gevonniste en ongevonniste gevangenes van beide geslagte word oor dieselfde kam geskeer. 

Die huidige klassifikasiestelsel het in 1966 in werking getree nadat Earl Mountbatten 'n 

ondersoek gehou het na ontvlugtings uit en veiligheid in gevangenisse (Livingstone & Owen 

1993 :210). Die kriteria binne die stelsel is sedert 1966 nooit gewysig nie. Volgens Adler & 

Longhurst (1994:54) is die afwesigheid van konkrete planne vir vordering van langtermyn 

maksimumgevangenes na minder beperkende aanhoudingsomstandighede 'n onaanvaarbare 

leemte in die huidige klassifikasiestelsel. 

Die kategorie A gevangene word as volg omskryf: "Those prisoners whose escape would be 

highly dangerous to the police, the public or to the security of the state. Those prisoners are 

held in conditions of maximum security" (Harding & Koffman 1995:135). Daar word verder 

onderskei tussen kategorie A en hoe-risiko kategorie A. Laasgenoemde word aan strenger 

beperkinge in die gevangenis onderwerp (Livingstone & Owen 1993 :210). Ongeveer een 

persent van alle gevangenes in Engeland en Wallis is as kategorie A geklassifiseer en hulle 

word in sewe gevangenisse onder maksimum sekuriteitsomstandighede aangehou (Harding & 

Koffman 1995:110). 

Voordat 'n gevangene tot kategorie A geklassifiseer word, moet sy geval voor die kategorie A 

komitee verskyn. Hierdie komitee is 'n permanente liggaam bestaande uit 

gevangenispersoneel en dit vergader elke drie weke. Toewysing tot die A-kategorie beteken 

dat die gevangene aangehou gaan word in omstandighede waar observasie, regulasies en 

veiligheid beklemtoon gaan word (Livingstone & Owen 1993:212). Daar is in die verlede 

kritiek teen hierdie gebruik uitgespreek weens die feit dat geen gevangene insae in 
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dokumentasie het wat voor die komitee gele word nie. Voorts kry gevangenes ook nie 

geleentheid om hul saak: voor die komitee te stel nie (Livingstone & Owen 1993 :215). 

4.6 BEHANDELINGSPROGRAMME VIR MAKSIMUMGEV AN GENES 

Lacey (1988:31) vra die vraag of die staat die nodige gesag het om persone te probeer 

verander en te rehabiliteer deur hulle te vonnis. Daar word deur Lacey (1988:31) aangedui <lat 

die konsep van rehabilitasie gevaarlik algemeen en manipuleerbaar blyk te wees. Ten spyte 

hiervan het gevangenispersoneel deur middel van wetgewing 'n opgelegde taak: om 

behandelingsprogramme tot gevangenes se beskikking te stel. 

Volgens "The Guardian" van 4 November 1993 (Ruggiero et al 1995: 119) is die volgende 

rak:ende behandeling van gevangenes gese: "Once inside, prisoners are to be placed in 

regimes which will emphasize austerity rather than rehabilitation, security rather than justice 

and privileges rather than rights". Dit laat die suggestie <lat daar behandelingsprogramme vir 

gevangenes is, maar <lat <lit slegs in teorie vergestalt. 

Volgens die Gevangenisreels vir Engeland en Wallis (1964:4) het opleiding en behandeling 

van gevangenes ten doel om veroordeelde gevangenes aan te moedig en te ondersteun om 'n 

goeie en nuttige lewe te lei. Pogings hiertoe vind baie vroeg reeds plaas deurdat gevangenes 

na opname aan 'n induksieprogram blootgestel word. Volgens die 1994/95 Engelse 

jaarverslag (Tumim 1995:24) moet hierdie induksieprogram aan die volgende minimum 

vereistes voldoen: 

• geleentheid moet aan personeel en gevangenes gebied word om mekaar beter te leer ken 

sodat behoefte-assessering en vonnisbeplanning kan geskied 

• daar moet 'n toer deur die gevangenis geneem word sodat werk en aktiwiteite aan 

gevangenes bekend kan word 

• kompakte verduideliking moet gegee word van wat aan gevangenes voorsien sal word en 

wat in ruil van hulle verwag word 

• gevangenes moet vry toegang he tot personeel met kennis van regshulp 

• toeligting moet gegee word oor aspekte soos dwelmmisbruik, HIV en VIGS 

• volle inligting oor die stelsel en deelname aan kursusse, arbeidsgeleenthede en antler 

ak:tiwiteite moet beskikbaar wees 
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• risiko-gevalle moet vroegtydig ge'identifiseer word sodat behoorlike sorg van die eerste 

nag af kan geskied. 

Die Britse Inspekteur van gevangenisse (Tumim 1995:24) het egter sy kommer uitgespreek 

dat die induksieprogram nog nie by alle gevangenisse in werking is nie. Daar word ook 

offisiere aangestel wie se taak dit is om verhoudinge tussen gevangenes en personeel te 

bevorder. Ook in hierdie verband blyk dit dat die stelsel nog nie by alle gevangenisse byval 

vind nie. Daar waar dit egter reeds in werking is, praat gevangenes met groot lof daarvan 

(Tumim 1995:27). 'n Verdere aspek wat met die voormelde saamgaan, is vonnisbeplanning, 

maar volgens die jaarverslag (Tumim 1995:30) skiet die aspek ook nog tekort deurdat 

personeel dit nie ten volle implementeer nie. 

Die normale behandelingsprogramme is ook vir die maksimumgevangene beskikbaar. 

Opvoedkundige programme word aan die hand van gevangenisreel 29 bedryf (Home Office 

1964: 10). Dit impliseer dat elke gevangene wat voordeel uit opvoedkundige fasiliteite kan 

trek, aangemoedig moet word om dit te gebruik. Volgens Coyle (1994:166) is opvoekundige 

programme van die belangrikste aktiwiteite betreffende behandeling van gevangenes, maar 

intensiteit wissel drasties van gevangenis tot gevangenis. Daar is egter meer geleenthede in 

gevangenisse waar gevangenes met langtermynvonnisse aangehou word· as in byvoorbeeld 

plaaslike gevangenisse waar gevangenes korter tydperke deurbring (Coyle 1994: 166). Alle 

gevangenes word aangemoedig om elke week 'n sekere hoeveelheid ure in die opvoedkundige 

eenheid deur te bring. In baie gevalle is opvoedkundige dienste uitgekontrakteer aan plaaslike 

kolleges, veral in gevalle waar opvoedkundiges nie beskikbaar is nie (Coyle 1994:79). 

Steadman (1989: 109) maak melding van die ontwikkeling van programme om sielsieke 

gevangenes te ondersteun. Karaktertrekke van dienste wat deur die gevangenis gelewer word, 

verskil egter min van dit wat deur organisasies vir sielsiekes buite die gevangenis gedoen 

word. Die dienste van sielkundiges word vir die doel aangewend (Tumim 1995:48). Liebling 

(1992:45) dui aan dat sielkundiges heelwat te doen kry met langtermyngevangenes wat 

selfmoordneigings toon. In baie gevalle het die gevangene binne-pasient psigiatriese 

behandeling ontvang voordat hy in die gevangenis opgeneem is. 
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Volgens Vagg (1994:103) word maatskaplike dienste in Engeland en Wallis deur 

proefbeamptes (probation officers) gelewer. Toenemende besluitneming is egter na persone 

in beheer van gevangenisse gedelegeer. Van die tradisionele aspekte waaroor proefbeamptes 

moes besluit, soos die maak van telefoonoproepe na familie, is verskuif. Dit het 

maatskaplikes geleentheid gegun om weg te breek van administratiewe oorbelading en te 

konsentreer op maatskaplike behandeling (Vagg 1994:104). Jeugdiges wat onder maksimum 

sekuriteitsomstandighede aangehou word, kry spesiale maatskaplike ondersteuning met 

stelsels soos die "Shared social work sceme" waar bewakingspersoneel mede

verantwoordelikheid vir lewering van maatskaplike dienste aan die gevangene aanvaar 

(Steward & Tutt 1987:120-121). 

Ander behandelingsprogramme sluit geestelike dienste en arbeid in en alle denominasies word 

in ag geneem (Tumim 1995:17). Tumim (1992:57-59) haal die volgende statistiek aan ten 

opsigte van behandelingsprogramme in maksimumgevangenisse vir manlike gevangenes in 

Engeland en Wallis. Die statistiek is geldig vir die tydperk 1991/04/01tot1992/01/18: 

• van alle tyd wat beskikbaar is vir die aanbied van behandelingsprogramme wissel die 

uitset tussen 58,7% en 84,7%. Induksie is die aktiwiteit wat die meeste plaasvind (346,7% 

van alle behandelingstyd), terwyl opvoedkundige programme wat na ure plaasvind die 

minste tyd in beslag neem (0,6%). Dit is derhalwe duidelik dat mikpunte wat vir 

behandeling gestel word nie naastenby bereik word nie en Tumim (1992:58) beklemtoon 

dit ook in sy verslag. 

• drie programme word uitgesonder as baie lae presteerders in maksimumgevangenisse. 

Teikenure vir opvoedkundige programme word met 50% nie bereik nie, terwyl 

opvoedkundige dienste wat saans plaasvind en kapelaansdienste onderskeidelik met 75% 

en 100% nie bereik word nie. Die verduideliking vir die laasgenoemde twee is volgens 

Tumim (1992:59) die nie-beskikbaarheid van opvoedkundige personeel om na-ure te werk 

en die feit dat godsdiens nie deur predikers van verskillende denominasies hanteer word 

nie. 

4.7 BEWAKING VAN DIE LANGTERMYN MAKSIMUMGEV ANGENE 

Die inspekteur van gevangenisse (Tumim 1995:1) beklemtoon die feit dat die eerste taak van 

die gevangenisdiens is om diegene wat deur howe na hulle verwys is na vonnisoplegging in 'n 
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veilige aanhoudingsomgewing te bewaar. Die poging tot ontvlugting vanuit die Whitemoor 

maksimumgevangenis in 1994, asook die suksesvolle ontvlugting uit die Parkhurstgevangenis 

in dieselfde jaar het volgens die inspekteur van gevangenisse (Tumim 1995:1) aanleiding 

daartoe gegee <lat veilige aanhouding van hoe-risiko gevangenes hoog op die agenda binne en 

buite gevangenisse beland het. Die amptelike standpunt in Brittanje is volgens die verslag 

(Tumim 1995:1) <lat veilige aanhouding kritiek is, maar <lit moet nie vooropgestel word ho 

humanitere hantering van gevangenes nie. 

Ten spyte van die feit dat veilige aanhouding skynbaar in resente tyd 'n wyd besproke 

onderwerp in Britse kringe is, word daar weinig oor die onderwerp in die literatuur vermeld. 

Dit kom voor of bewaking van die langtermyngevangene nie vir publieke konsumpsie bedoel 

is nie. Hierdie stelling word versterk met die volgende aanhaling uit die jaarverslag van die 

Engelse inspekteur van gevangenisse (Tumim 1995 :2): 

"Much of what we have to say about security will remain in a confidential section of 

our reports to avoid compromising the security we seek to enhance". 

4.8 DISSIPLINE 

Vagg (1994:215) huldig die standpunt dat maksimumgevangenisse grootliks oor beheer en 

kontrole handel. Die mees waameembare vorm van beheer is dissiplinere optrede teen 

gevangenes. Feeley en Simon (1992:463) is van mening <lat die "nuwe" penologie bykans 

nie-haalbare eise aan die korrektiewe beampte stel. Dit impliseer <lat die gevaarlike 

gevangenisbevolking in maksimumgevangenisse bestuur moet word teen die laags moontlike 

koste. Dit is dan om hierdie rede dat dissipline binne die gevangenis van groot belang is. 

Die gevangenisreels vir Engeland en Wallis (Home Office 1964:13-18) maak wye voorsiening 

vir optrede teen gevangenes wat swak dissipline aan die <lag le. Stappe soos die verwydering 

van gevangenes ten einde assosiasie te voorkom kan die begin van 'n reeks optredes teen 

gevangenes wees wat daartoe neig om beheer te bemoeilik. 

Daar bestaan 22 hoofreels met etlike subreels wat aandui wanneer dissipline verbreek word 

(Gevangenisreel 47). Dit sluit oortredings soos aanranding, besit van ongewenste artikels, 

bakleiery, gebruik van beledigende taal en selfs pogings om van die gemelde oortredings te 
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pleeg, in. Voormelde gedrag sal lei tot dissiplinere aanklagte waar die gevangene deur die 

bestuurder van die gevangenis verhoor sal word (Gevangenisreel 48). Volgens Livingstone & 

Owen (1993: 179) hanteer die bestuurder tot 95% van alle tugsake. Die raad van besoekers 

hanteer die ander vyf persent, wat meestal ernstige aanklagte is. 

Strawwe word aan die hand van die bepalings in gevangenisreel 50 (Home Office 1964: 17) 

opgele. Dit kan wissel van 'n waarskuwing tot die ontneming van voorregte vir 'n maksimum 

van 28 dae tot die staking of aftrekking van inkomste vir 'n maksimum van 56 dae tot 

beperking tot sy sel vir hoogstens 3 dae tot die verlies van die reg om sy eie klere te dra in die 

geval van ontvlugters of persone wat poog om te ontvlug. Gevangenes se vonnisse kan selfs 

met hoogstens 28 dae verleng word. 

Personeel is ook gemagtig om die nodige geweld te gebruik om gevangenes onder bedwang te 

bring. Die gebruik van meganiese dwangmiddels om orde te kry word volledig in 

gevangenisreel 46 bespreek. Tydelike aanhouding in 'n spesiale sel kan ook geskied indien 'n 

gevangene gewelddadig raak. Hierdie aanhouding is egter nie 'n straf nie, maar geskied vir 

solank as wat die gevangene onder bedwang gebring moet word (Home Office 1964: 19-20). 

Vagg (1994:226) dui aan dat gevangenes meestal afslag van vonn1s verbeur of dat 

alleenopsluiting as vonnis vir dissiplinere oortredings opgele word. Alleenopsluiting geskied 

in 'n strafsel en nie in die gevangene se eie sel nie. Voorts word alle dissiplinere beslissings 

vir hersiening na streekkantore gestuur om te verseker dat foutiewe besluite nie gemaak is nie 

(Vagg 1994:227). 

4.9 BENDE-AKTIWITEITE EN DIE HANTERING VAN GEDRAGSMOEILIKE 

GEVANGENES 

Bottoms (1987:196) meld m sy studie rakende die probleme verbonde aan 

langtermyngevangenisstraf in Brittanje dat gevangenisse niks anders as skole vir misdaad is 

me. Wanneer 'n verwarde eerste oortreder die gevangenis binnekom, is daar soveel 

aanpassings wat moet plaasvind dat die gevangene nie alles kan verwerk nie. Een van die 

maklikste metodes om te probeer inskakel is deur vriendskappe te sluit. Weens onkunde word 

die gevangene op hierdie wyse by die gevangenissubkultuur betrek. Vriendskappe word met 
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kroniese oortreders gesluit. Dit gebeur vol gens Smith (Bottoms 1987: 196) veral in 

maksimumgevangenisse waar 'n groot gedeelte van die bevolking reeds ervare gevangenes is 

en dikwels meer as een vonnis uitgedien het. 

Gepaardgaande met die voormelde is Sykes (1958:89) van memng dat die "pyne van 

gevangenisstraf ', naamlik verlies aan vryheid, sosiale aanvaarding, outonomiteit, sekuriteit, 

besittings en seksuele verhoudings direk daartoe hydra dat inskakeling by die subkultuur 

onafwendbaar is. Die subkultuur in Britse gevangenisse word versterk deur optrede van 

personeel wat byvoorbeeld weier om selle vir gevangenes oop te sluit sodat hulle 'n toilet kan 

besoek (Vagg 1994:65). Voorts meld Vagg (1994:65) <lat alhoewel hulpbronne sedert die 

1970's baie toegeneem het, Britse gevangenes vandag al slegter daaraan toe is met minder 

aktiwiteite en langer tye in selle. Dit bring mee <lat doelbereiking via die subkultuur 

gekanaliseer word. 

Liebling (1992: 145) vermeld die feit <lat gevangenes, ten spyte van die sluiting van 

vriendskappe in die gevangenis, nie medegevangenes as hul vriende beskou nie. Die 

uitsonderings in 'n studiegroep wat wel antler gevangenes as vriende beskou, het die vriende 

in die gevangenis ontmoet. Die solidariteit wat in studies van onder andere Sykes (1958) en 

Bowker (1977) beskryf word, is volgens Liebling (1992:147-148) slegs van toepassing op 

klein groepies. Die meeste gevangenes bly deel van die geatomiseerde massa. 

Die gedrag en optrede van maksimumgevangenes in bende-verband verskil volgens Vagg 

(1994: 15) nie van die normale bekende aspekte in antler gevangenisse in Europa nie. Dit sluit 

aspekte soos smokkel van onwettige artikels, bakleiery, seksuele wanpraktyke en opstand teen 

gesag in. Verskille tussen andersdenkendes word dikwels by wyse van bendegevegte besleg. 

Gevangenes besef <lat personeel aan die einde oor middele beskik om die meeste situasies te 

kan kaap en daarom wil <lit voorkom of bendebedrywighede die junior vennoot is tot 

gedragsmoeilike gevangenes. 

Volgens statistiek in die 1994/95 jaarverslag (Tumim 1995:3) het aanranding op personeel en 

gevangenes die afgelope jaar van 5 655 in 1993/94 tot 5 702 gestyg. Alhoewel hierdie 

statistiek verteenwoordigend van alle Britse gevangenisse is, word aangedui <lat die meeste 

voorvalle in maksimumgevangenisse voorkom weens die aanhouding van meer aggressiewe 
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gevangenes. Navorsing is deur Tumim (1995:3) gedoen na die verband tussen toenemende 

aanrandings en die lang ure wat gevangenes in selle deurbring, maar geen direkte skakel kon 

gevind word nie. 

Een van die kommerwekkende aspekte vir bestuurders van gevangenisse is afknouery van 

veral jonger gevangenes, maar die verskynsel is nie tot enige ouderdomsgroep beperk nie. 

Volgens die raad van besoekers (Tumim 1995:8) is hierdie afknouery en intimidasie 

onafwendbaar in gevangenisse. Die ems van afknouery deur meestal jong gevangenes is 

volgens Coyle (1994:68) eers in 1991 werklik besef met 'n ondersoek na die dood van die 

agtienjarige Lee Waite wat selfmoord gepleeg het nadat hy rektale beserings opgedoen het. 

Getuienis is gelewer dat hy met 'n snoekerstok misbruik is deur 'n "kangaroohof 

verwelkomingskomitee". Tumim (1995:8) maak melding van die bestaan van 'n anti-afknou 

strategie, maar noem ook dat dit nie ten volle by alle gevangenisse gei'mplementeer is nie en 

ook dat dit in maksimumgevangenisse glad nie bestaan nie. 

Daar word ook in Tumim se verslag (1995:9) melding gemaak van selfmoord en selfbesering. 

Gedurende April 1994 het die owerhede ook in hierdie verband 'n nuwe strategie in werking 

gestel. Hierdie strategie sal vir die volgende twee jaar as 'n prioriteit deur die inspekteurs 

gemonitor word. Volgens die voormelde verslag hou die identifisering van persone met 

selfmoordneigings groot probleme in en is die strategie wat ontwerp is daarop gemik om ook 

in hierdie verband 'n bydrae te lewer. 

Goring (Liebling 1992: 19) het in sy studie oor Engelse gevangenes bevind dat die 

selfmoordkoers in gevangenisse meer as vier keer hoer is as in die algemene bevolking. 

Volgens dieselfde studie (Liebling 1992:19) is bevind dat hierdie sterftes direk toegeskryf kan 

word aan omgewingstoestande in Engelse gevangenisse. Suksesvolle selfmoord vind dikwels 

plaas in gevalle waar die persoon 'n vorige kriminele rekord het, veral as 'n lang vonnis in die 

vooruitsig is (Liebling 1992:21). Selfmoord het sedert 1972-75 met 81% teen die einde 1987 

gestyg tot 56 per 100 000 van die daaglikse gevangenisbevolking (Liebling 1992:24). Die 

tipiese profiel van 'n persoon wat tot selfmoord sal oorgaan word as volg deur Hankoff 

(Liebling 1992:33-49) uiteengesit: 
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• ouderdom 

Die gemiddelde ouderdom van gevangenes is laer as die van die algemene bevolking. 

Volgens Kennedy (Liebling 1992:34) is 84% van die gevalle onder 35 jaar met die middel 

twintigs en vroee dertigs die hoogste risiko. 

• geslag 

V roue pleeg selde selfmoord in gevangenisse. Dit beteken egter nie <lat hulle minder 

probeer nie. Hulle is net minder suksesvol in hul pogings. Voorts is getalle van so 'n aard 

<lat baie meer mans tyd in gevangenisse deurbring as vrouens in verhouding tot die 

algemene bevolkingsamestelling. 

• etnisiteit 

Die rol wat 'n bepaalde etnisiteit in selfmoord speel, is statisties onbeduidend. 

• huwelikstatus 

Dooley (Liebling 1992:38) het in 1990 bevind dat 21% van die steekproef in sy studie 

getroude persone was, 54% was nog nooit getroud nie en 20% was geskei of het 'n 

eggenoot aan die dood afgestaan (4,4% hiervan het hul huweliksmaat vermoor). 

Ongetroudes pleeg derhalwe die meeste selfmoord. Hierdie aspek word ook deur Scott

Denoon (Liebling 1992:38) bevestig. 

• gesinsagtergrond 

Hoe vlakke van familie-tweedrag is aanwesig by persone wat in die gevangenis selfmoord 

pleeg. 

• vorige veroordelings 

Volgens Dooley (Liebling 1992:41) het 74% van sy selfmoordgroep 'n geskiedenis van 

vorige oortredings gehad. 

• oortreding 

Selfmoordenaars is in die meeste gevalle veroordeel vir geweldsmisdade. 
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• vonnislengte 

Dooley (Liebling 1992:44) het in sy studie rakende 140 selfmoorde bevind <lat die meeste 

persone 'n vonnis van meer as vier jaar uitgedien het. Gevangenes wat lewenslange 

vonnisse uitdien, verteenwoordig 4,4% van die totale gevangenisbevolking, maar 25% van 

die steekproef van 180 persone wat selfmoord in die gevangenis gepleeg het, het 

lewenslange vonnisse uitgedien. 

• psigiatriese agtergrond 

Ongeveer een derde van die selfmoordgevalle het binne-pasient psigiatriese behandeling 

ontvang voordat hulle in die gevangenis beland het. 

• alkohol en dwelms 

Die gebruik van alkohol en dwelms kom gereeld by selfmoordgevalle voor. 

• vorige selfbeserings 

Bykans die helfte van alle selfmoordgevalle in die gevangenis toon 'n geskiedenis van 

pogings tot selfmoord of selfbesering. 

Penologiese faktore wat tot gedragsmoeilike optrede soos selfmoord hydra is onder andere 

aspekte soos gemeenskaplike selle in maksimumgevangenisse, gevangenishospitale, 

strafblokke, die gevolge van oorbevolking, stres in die gevangenis en alleenheid wat 

opsluiting meebring (Liebling 1992:51-53). 

4.10 OPVOEDINGSPEIL VAN LANGTERMYN MAKSIMUMGEV AN GENES 

Soos elders in die wereld is Britse gevangenes ook laag geskool. Volgens Coyle (1994:79) 

het baie gevangenes tydens hul jong dae weinig meer blootstelling gehad as ongereelde 

skoolbywoning. Baie van hulle het eers in die gevangenis leer lees en skryf. Laasgenoemde 

het in gevalle 'n besef van onvervulde potensiaal by die gevangene laat posvat. Cheney 

(1993:36) is van mening <lat institusionalisering wat reeds as kind met baie van die huidige 

langtermyn maksimumgevangenes plaasgevind het 'n wesenlike invloed op swak skolastiese 

prestasie gehad het. 
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Een van die groot oorsake van swak skolastiese kwalifikasies van gevangenes is volgens Ryan 

(Ruggiero 1995: 106) gefragmenteerde persoonlike verhoudings en afwesigheid van 

aanvaarbare huislike omstandighede. Statistiek in die verband dui aan <lat 45% van die 

gevangenisbevolking onder die ouderdom 30 geen kwalifikasies het nie, in vergelyking met 

slegs 20% van die algemene bevolking. Werkloosheid staan ook in direkte verband met 

uitdiening van 'n vonnis en swak skolastiese kwalifikasies (Ruggiero 1995:107). Alhoewel 

langtermyn gevangenisstraf in verband gebring kan word met swak skolastiese en antler 

kwalifikasies, blyk die rol van ongeletterdheid nie groot te wees nie. 

4.11 REKREASIE 

Teen die agtergrond van swak prestasie op die gebied van behandelingsprogramme, moet daar 

na antler faktore gelet word ten einde tydsbesteding in aanhouding uit te brei. In 'n ondersoek 

na die benutting van die maksimumgevangene se tyd dui Tumim (1992:7) aan <lat hierdie 

aspek een van drie groot knelpunte vir Britse gevangenisowerhede is. 

Tumim (1992:7) het die volgende belewenis van hierdie probleem: "We have been struck by 

the long hours which many inmates have to spend locked in their cells in boredom. We 

believe there are powerful reasons why Prison Department must ensure that an inmate does 

not spend day after day in blank activity. He should be kept occupied for a normal working 

day at work, education, or some other constructive activity". 

Rekreasie word aangewend om ledigheid teen te werk en stres te kanaliseer. Die toestand van 

rekreasiefasiliteite is egter nie in alle gevangenisse na wense nie. Tumim (1995:21) dui aan 

<lat die oefengedeelte van Leeds maksimumgevangenis in so 'n swak toestand is <lat daar 

aanbeveel word <lat <lit afgebreek word en met nuwe fasiliteite vervang word. Swak 

instandhouding van rekreasiefasiliteite bring mee <lat gevangenes nog meer tyd in selle 

deurbring. 

Die meegaande grafieke dui aan hoe manlike maksimumgevangenes hul tyd binne en buite 

selle spandeer. Weektye word gebaseer op 120 ure en naweektye op 48 ure bruikbare tyd 

(Tumim 1992:30 en 37). Die grafieke toon gemiddeldes vir alle maksimumgevangenisse in 

Engeland en Wallis aan. Dit <lien gemeld te word <lat gevangenes by die Frankland 
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maksimumgevangenis byna 21 ure op weeksdae in selle spandeer vir etes, terwyl gevangenes 

in die Gartree maksimumgevangenis slegs 5 ure per week vir dieself de doel in hulle selle 

deurbring. Volgens Tumim (1992:31) bring alle maksimumgevangenes etenstye agter geslote 

seldeure deur. 

Grafiek 3: Tydspandering deur Engelse maksimumgevangenes op weeksdae 

W eeksdae: Aantal beskikbare ore = 120 per week 

Grafiek 4: Tydspandering deor Engelse maksimumgevangenes oor naweke 

9 

6 6 

N aweke: Aantal beskikbare ore = 48 

Tumim (1992:7) spreek groot kommer uit oor die benutting van gevangenes se tyd en uit die 

bostaande grafieke is dit duidelik dat rede tot kommer bestaan. Klem word meer spesifiek 

gele op die lang ure wat gevangenes ledig in selle toegesluit is. Gevangenes behoort met 

konstruktiewe aktiwiteite besig gehou te word. Dit is in hierdie opsig waar rekreasie tot sy 

reg kan kom, maar Tumim (1992:67) benadruk die feit dat ledigheid teengewerk moet word 
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van gevangenisse en voldoende opleidingsgeleenthede, bly dit maar 'n donker prentjie 

(Tumim 1995:19). 

Die voormelde donker prentjie ten spyt, bepaal gevangenisreel 28(1) (Livingstone & Owen 

1993: 109) dat alle gevonniste gevangenes 'n maksimum van 10 ure per dag aan sinvolle 

arbeid moet bestee. Gevangenes werk tans 'n gemiddeld van 22 ure per week, 'n gemiddeld 

van net meer as vier ure per dag (Livingstone & Owen 1993: 110). Die meeste van hierdie 

arbeidsgeleenthede is herhalende lae-vaardigheidstake. 

Arbeidsgeleenthede in maksimumgevangenisse gaan dikwels gepaard met taakverrigting in 

die gevangene se sel. Arbeid word in baie gevalle as straf beskou ten einde gevangenes langer 

in die sel te hou. Die herstel van possakke is een van die take wat die maksimumgevangene in 

sy sel verrig. Nadat daar in 1983 onluste in die Albany maksimumgevangenis uitgebreek het, 

is daar deur die inspekteur van gevangenisse bevind dat die herstel van possakke een van die 

oorsake vir die opstand was (Livingstone & Owen 1993: 111 ). 

Besoldiging van gevangenes vir arbeidsuitsette dra by tot probleme wat op die gebied van 

arbeid ondervind word. Bestuurspersoneel by die Parkhurst maksimumgevangenis dui aan dat 

hul grootste probleem die motivering van gevangenes om te werk is. Die maksimum 

inkomste van gevangenes in die Parkhurst maksimumgevangenis beloop sowat 13 pond per 

week. Selfs met beleid van "no work, no pay" word vakante poste nie gevul nie (Tumim 

1995 :20). Hierdie inkomste word verdien vir die opvou van plastieksakke, sortering van 

brille en die herstel van naaimasjiene. Werk gaan gepaard met opleiding van gevangenes, wat 

weer as 'n onderdeel van opvoedkundige programme gesien word (Tumim 1995:59). 

Deelname aan beide arbeid en opleiding is maar karig. 

Tumim (1995:59) maak daarvan melding dat die gemiddelde koste van arbeid 9 393 pond per 

gevangene per jaar beloop. Met die bedrag word onomwonde gese dat die koste van 

gevangenesarbeid in verhouding tot die arbeidsuitset nie die moeite werd is nie en dat 

gevangenesarbeid alles behalwe goedkoop is (Tumim 1995:59). 

Daar word tans ondersoek ingestel na die implementering van 'n Europese model waar 

gevangeniswerkswinkels deur privaat maatskappye beheer word. Gevangenes word dan binne 
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gevangemsse m werkswinkels benut en ontvang 'n volledige salaris van die firma. 

Laasgenoemde voorsien alle materiaal en gereedskap. Die gevangenis neem toesighouding 

waar en ontvang 'n gedeelte van die gevangene se inkomste vir verblyf en etes. Gevangenes 

betaal dan ook inkomstebelasting en normale versekering. Die gevangene se netto-inkomste 

word verdeel tussen horn en sy afhanklikes. Op die wyse is die gevangene ook nie meer 'n 

finansiele las vir sy familie of die staat nie. Die sukses van die stelsel in ander Europese lande 

maak dit lewensvatbaar in Brittanje, maar daar moet nog bepaal word of 

maksimumgevangenes ook aan die skema sal deelneem (Tumim 1995:19). 

Werkservaring word as een van die sleutelsuksesfaktore vir vrylatingsvoorbereiding gesien. 

Dit word as so belangrik geag dat Tumim (1995:19) en sy mede-inspekteurs van gevangenisse 

daaraan glo dat daar bepaalde gevangenisse moet wees waar werk eerste behoort te kom en 

ander aktiwiteite soos opvoedkundige programme, sport en rekreasiegeleentheid eers na 

afloop van die werksdag tot die gevangene se beskikking behoort te wees. 

Daar bestaan opleidingsplanne binne sekere gevangemsse soos die Parkhurst 

maksimumgevangenis (Walmsley 1991 :126). Hierdie opleidingsplanne beskik in terme van 

inhoud egter oor weinig inligting ten opsigte van tradisionele opleiding van gevangenes. 

Weens die multi-dissiplinere benadering tot rehabilitasie is die planne dikwels deurspek met 

kemelemente wat daarop dui dat die gevangene berading benodig of blootstelling aan sosiale 

vaardighede verlang. Dit word dan ook beklemtoon dat opleiding van maksimumgevangenes 

in Parkhurst heelwat meer prominensie moet geniet (Walmsley 1991: 127). 

4.13 KEURING, PLASING EN OPLEIDING VAN PERSONEEL 

Die werwing van personeel om in gevangenisse <liens te doen, vind volgens Tumim (1995:56) 

plaas deurdat elke gevangenis in die plaaslike gemeenskap werwingsaksies van stapel stuur. 

Na aanstelling kan personeel kies waar hulle wil werk. Personeel wat wyer blootstelling 

verlang, kan op versoek na ander af de lings of gevangenisse oorgeplaas word. 

Opleiding van personeel het met die aanvanklike ingebruikneming van die Parkhurst 

maksimumgevangenis baie aandag geniet. Alle personeel wat aan die eenheid toegewys is, 

het 'n weeklange kursus deurloop waarin die filosofie van aanhouding in die eenheid, die 
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dokumentasiestelsel, hantering van gedragsmoeilike gevangenes, onderhoudstegnieke en 

beradingsvaardighede ingeskerp is (Walmsley 1991 :42). In die eerste 18 maande na die 

opening van die maksimumgevangenis is daar selfs aandag geskenk aan altematiewe 

hantering van gedragsmoeilike gevangenes by wyse van opleiding van personeel in die 

Broadmoor Spesiale Hospitaal. Opleidingsbehoeftes is ontleed en personeel het een <lag per 

maand vir 'n uur lank voortgesette opleiding in die hantering van maksimumgevangenes 

ontvang. Personeelpligte en -tekorte het later van so 'n aard geword dat daar drarnaties 

afgeskaal is met die opleiding van personeel (Walmsley 1991 :43). 

Volgens Tumim (1995:56) geniet opleiding in funksionele aspekte soos fisiese hantering van 

gevangenes steeds meer aandag as opleiding in kontaksessies en interaksie met gevangenes. 

Die standaard van opleiding is na die mening van Tumim (1995:56) baie laag en 

opleidingspersoneel word meer dikwels met antler take as opleiding belas. Ongeag die feit <lat 

opleidingskoste hoog is en gevangenisse hul vooruitgang aan gehalte opleiding kan meet, is 

opleiding telkens die eerste slagoffer wanneer druk binne gevangenisse opbou (Tumim 

1995:56). 

Maksimumgevangenisse gaan volgens Walmsley (1991 :43) gebuk onder personeeltekorte en 

veranderings m die sarnestelling van personeel. Dit het tot gevolg <lat 

behandelingsprograrnme daaronder ly en <lat opleidingsbeplanning vir gevangenes nie 

uitgevoer kan word nie. Die nagevolge van al hierdie negatiewe invloede is lae moraal onder 

personeel, wat weer meebring dat gevangenes hulle noodwendig tot afleiding binne die 

subkultuur wend. 

Die Britse gevangenisreels (1964:20-24) reguleer die gedrag van personeel. Daar word onder 

andere verwys na die algemene pligte van personeel, die ontvangs van gunste en gawes word 

verbied, personeel kan na goeddunke van die bestuurder deursoek word, geen transaksies mag 

met gevangenes aangegaan word nie en personeel mag geen kontak met oud-gevangenes of 

hul farnilie he nie. Daar mag nie met die pers gepraat word nie, personeel moet toegewysde 

amptelike kwartiere bewoon en personeel moet hulle aan neergelegde dissiplinere kodes 

onderwerp. Livingstone & Owen (1993:343-344) maak ook melding van die reels wat 'n 

toepassingsbestek op personeel het. 
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4.14 SAMEVATTING 

Gevangenisse in Engeland en Wallis is voorbeelde van burokratiese instellings sonder weerga. 

Vagg (1994:311) maak daarvan melding dat alle verantwoordelikheid in gevangenisse in 

Engeland en Wallis op die hoeksteen van beheer rus. In gevangeniskonteks gaan <lit hier oor 

die uitoefening van magte en bevoegdhede wat meestal deur beleid uitgespel word. Hierdie 

beleid sluit beduidende vlakke van inteme magte in, soos om gevangenes af te sonder en op 

ander wyses dissipliner teen hulle op te tree. Die oorbeklemtoning van burokratiese magte 

refrein selfs in die doelwitte van die stelsel onder bespreking. Daar word verwys na die 

handhawing van orde, beheer, dissipline en 'n veilige omgewing as een van die doelwitte. 

Beheer maak derhalwe die gevangene afhanklik van personeel. 

Die maksimumgevangene se deelname aan onwettige aktiwiteite binne die subkultuur kan 

voor die deur van beheer gele word. Personeel dui telkemale aan <lat hulle geen beheer oor 

gevangenes het nie, maar gebrekkige terugvoer oor versoeke, gebrek aan opleiding en ander 

behandelingsprogramme, ensovoorts gee alles aanleiding daartoe <lat gevangenes op 

altematiewe wyses na oplossings soek. 

Die oormatige klem op kontrole, beheer en dissipline staan ook in direkte verband met die 

stygende gevangenisbevolking wat weens geweldsmisdaad sedert die middel tagtigs aan die 

toeneem is. Engeland en Wallis beskik tans oor die hoogste aanhoudingsyfer per 100 000 van 

die bevolking in die weste van Europa. Voorts dui toestande binne gevangenisse daarop <lat 

konfrontasie tussen gevangenes en personeel asook gevangenes onderling noodwendig moet 

ontstaan. Daar is 'n groot gebrek aan en in sommige gevalle totale afwesigheid van 

behandelingsprogramme en sinvolle benutting van gevangenes se tyd. Dit dra alles by tot 'n 

klimaat van ontevredenheid, verveeldheid en onverdraagsaamheid. 

Tendense van kriminaliteit kan ook bespeur word wanneer aanhoudingsgetalle per rasgroep 

met die algemene bevolking vergelyk word. Die hoeveelheid swart gevangenes is in 

verhouding tot die algemene bevolking heelwat hoer as wat die geval met wit gevangenes is. 

Die groter sigbaarheid van deelname aan subkultuur-aktiwiteite is in 'n mate aan hierdie 

wanbalans toe te skryf. 
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Ongeag die afwesigheid van konkrete planne om maksimum sekuriteitsgevangenes na laer 

veiligheidsindelings te kan begelei, is dit duidelik dat klassifikasie tot die hoogste 

sekerheidsindeling met omsigtigheid hanteer word. Dit is om hierdie rede dat die taak aan 'n 

spesiaal aangewese deskundige komitee opgedra is. Die verband tussen klassifikasie en 

blootstelling aan die nodige behandelingsprogramme word nog nie in sy volle konsekwensies 

toegepas nie. Met die oordrewe klem op kontrole en beheer is dit ook te betwyfel of 

behandelingsprogramme in die afsienbare toekoms tot sy reg sal kom. Die tekort aan veral 

personeel met ervaring en kundigheid in die aanbied van opleidingsprogramme het 'n verdere 

stremmende effek op behandeling van gevangenes. Al hierdie aspekte dra daartoe by dat 

ledigheid in die meeste maksimumgevangenisse steeds hoe vlakke handhaaf. 

Een kommerwekkende aspek is die swak deelname aan arbeidsprogramme by die plekke waar 

dit beskikbaar is. Dit laat die vraag ontstaan of hierdie kategorie gevangene werklik in 

geleenthede tot 'n beter toekoms belangstel. Aan die antler kant van hierdie muntstuk is daar 

egter ook die realiteit van uiters swak besoldiging van diegene wat bereid is om hard te werk, 

wat beteken dat die werklike aanleer van vlytige gedrag eerder onderdruk as ontgin word. 

Daar is na verskeie onlusvoorvalle in hierdie bespreking verwys. lndien gevangenisowerhede 

in Engeland en Wallis nie die jukke van die geykte burokrasie kan afskud nie, wil dit 

voorkom of soortgelyke voorvalle vir baie lank nog deel van die geskiedenis van "Her 

Majesty's Prison Service" sal uitmaak. 
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HOOFSTUK 5: DIE AMERIKAANSE SCENARIO 

5.1 INLEIDING 

Die Verenigde State van Amerika, wat kortweg as Amerika of die Verenigde State bekend staan, 

beslaan 'n oppervlakte van 9 372 610 vierkante kilometer van die vasteland tussen Mexico in die 

suide en Kanada in die noorde. Die land, wat effens kleiner as China is, maar twee en 'n half 

keer groter as Wes-Europa is, maak deel van die noordelike halfrond uit. Dit word in die ooste 

deur die Atlantiese Oseaan en in die weste deur die Stille Oseaan begrens. Die V erenigde State 

bestaan uit vyftig state en die Distrik Columbia. Amerika is 'n federale republiek met 'n sterk 

demokratiese tradisie. Alhoewel die state outonoom funksioneer, is Washington, DC die 

amptelike Amerikaanse hoofstad. Amerika het in 1776 onafhanklikheid van Engeland verkry en 

daarom het die land sy staatkundige ontwikkeling te danke aan kolonialisme (United Nations 

1995:1). 

In Julie 1995 het die land 'n inwonertal van 263 814 032 gehad, waarvan 65% tussen die 

ouderdom 15-64 jaar gewissel het (United Nations 1995:2). Etnies gesproke het Amerika 'n 

bevolkingsamestelling van 83,4% blank, 12,4% swart, 3,3% Indier en 0,8% Amerikaanse 

inboorlinge. So lank gelede as 1979 het 97% van die bevolking wat ouer as 15 jaar is vyf jaar of 

meer skoolopleiding voltooi. Gedurende Maart 1995 was 5,5% van die 131 056 miljoen mense 

in die arbeidsmag werkloos (United Nations 1995:3). Die inflasiekoers het in Maart 1995 2,6% 

beloop. 

Weens kolonialisme is die regsisteem van Amerika gegrond op die Engelse gemenereg (United 

Nations 1995:4). Strafregspleging geskied aan die hand van statutere bepalings wat uit beide 

staats- en federale jurisdiksie ontstaan (Champion 1990:29). Die hoogste gesag is in die 

hooggeregshof gesetel (United Nations.1995:4). Daar bestaan nie net 'n hooggeregshof vir die 

Verenigde State van Amerika nie, maar elke staat beskik oor sy eie hooggeregshof (Champion 

1990:29). Adler (1994:4) omskryf strafregspleging in Amerika as die somtotaal van die 

gemeenskap se aktiwiteite om hulleself te beskerm teen aksies wat as krimineel omskryf kan 

word. Alhoewel die voormelde omskrywing baie wyd trefkrag kan vind, bestaan die 

strafregsplegingstelsel in Amerika volgens Sheley (1995:369) uit die wisselwerking tussen die 
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polisie, howe en korreksies. Adler (1994:7) dui aan <lat strafregspleging binne Amerika baie 

gefragmenteerd was, maar <lat daar die afgelope tyd goeie wisselwerking tussen rolspelers binne 

strafregspleging plaasvind. V oorbeelde hiervan is gemeenskapspolisiering en identifisering van 

potensiele vigsgevalle in aanhouding, hetsy verhoorafwagtend of gevonnis. 

Gevangenisse in Amerika het sy oorsprong in die tyd van slawemy (Hirsch 1992:71). Daar word 

ook verskeie parallelle tussen die aanhouding van slawe en gevangenes getrek soos daaglikse 

roetine, harde arbeid, verskaffing van basiese dienste soos kos en beskutting en isolasie van die 

res van die bevolking tot 'n bepaalde habitat (Hirsch 1992:71). Weens die aanwesigheid van 

voormelde en antler aanduiders het slawekampe ook dieselfde kulturele karaktertrekke getoon as 

die hedendaagse gevangenisse. Gevangenisse in Amerika het egter nie as 'n gei'soleerde 

fenomeen ontstaan nie. Die vestiging van gevangenisse eis eksplorasie in die pre-koloniale 

geskiedenis van Engeland. Volgens Rothman (Reid 1981: 148) het gevangenisse in Amerika 

ontstaan in 'n poging om stabiliteit in die gemeenskap te bevorder in 'n tyd toe tradisionele idees 

en praktyke nie meer effektief in die stryd teen misdaad was nie. 

Historici wil <lit he <lat Massachusetts die eerste Amerikaanse "penitentiary" ontwikkel het, 

waama New York kort op hul hakke gevolg het (Hirsch 1992:11). Volgens Foucault (1977: 125) 

was die Walnut Street Jail in Philadelphia "the first statewide prison in America (1790)". Rush 

(Reid 1981: 149) het in 1787 met omvattende voorleggings aan die hand gedoen <lat oortreders 

volgens 'n nuwe sisteem hanteer moet word. Klem is gele op individuele behandeling, 

klassifikasie en arbeid deur gevangenes. Voorts is wetgewing rakende alleenopsluiting ook in 

1790 afgehandel en die Walnut Street Jail het 'n gedaanteverwisseling ondergaan sodat die 

filosofie van Rush prakties getoets kon word. Hierdie aksie het 'n omwenteling in Amerika tot 

gevolg gehad wat uitgeloop het op gevangenisse soos <lit in die toekoms in Amerika bedryf sou 

word (Reid 1981:149). Alhoewel <lit opgeteken staan <lat die Walnut Street Jail 'n mislukking 

was weens politieke redes, 'n tekort aan befondsing, te min personeel en oorbevolking, het <lit 

dwarsdeur die wereld erkenning verwerf as die geboorteplek van die gevangenissisteem (Reid 

1981:150). 

Die voormelde gevangenis was die voorloper vir twee van die bekendste gevangenisstelsels, 

naamlik die Pennsylvania stelsel, wat gebaseer is op alleenopsluiting en Auburn stelsel, wat as 

die "silent system" bekendheid verwerf het. Daar is van gevangenes verwag om te alle tye stilte 
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te handhaaf, vandaar die benaming "silent system". Gevangenes het telkens met hul gesig na 'n 

antler gevangene se rug geeet en dit was ontoelaatbaar om op te kyk wanneer daar in rye beweeg 

is ten einde kommunikasie met mekaar te verhoed (Reid 1981: 152). Daar is in 1821 begin met 

'n klassifikasiesisteem waarvolgens gevaarlike gevangenes in alleenopsluiting aangehou is, 

terwyl daar groot klem op soms onwettige dissiplinere reels gele is (Reid 1981:152). Teen die 

agtergrond van die onderskeid wat daar ten opsigte van gevaarlike oortreders getref is, kan met 

sekerheid gese word dat die gemelde twee stelsels histories as die eerste twee 

maksimumgevangenisse in Amerika beskou kan word. 

Administratief gesproke is drie soorte gevangenisse binne Amerika identifiseerbaar, naamlik 

federale gevangenisse, gevangenisse wat deur elke staat beheer word en tronke wat deur 

plaaslike owerhede beheer word. Die vernaamste verskil tussen gevangenisse op federale- en 

staatsvlak teenoor tronke op plaaslike vlak is die feit dat alle gevangenes met vonnisse van langer 

as een jaar in die eersgenoemde twee aangehou word, terwyl laasgenoemde slegs persone met 

vonnisse van 49 uur tot en met een jaar aanhou. Voorts hou federale gevangenisse hoofsaaklik 

diegene aan wat oortredings oor staatsgrense heen pleeg (Adler 1994:390-391). 

Daar word ook 'n duidelike onderskeid tussen mimmum-, medium-, en maksimum 

sekuriteitsgevangenisse getref (Fox & Stichcomb 1994:234-5). Alhoewel die meeste 

gevangenisse slegs een van die bogenoemde klassifikasies toegedig word, kan dit gebeur dat daar 

binne een perimeter na verskeie vlakke van sekuriteit verwys word. Dit bring mee dat 'n 

medium sekuriteitsgevangenis ook 'n seksie kan he waar maksimum sekuriteitsgevangenes 

aangehou word (Fox & Stichcomb 1994:234-5). 

Dit is nie haalbaar om in die loop van hierdie studie die totale Amerikaanse draaiboek rakende 

aanhouding in maksimumgevangenisse in opvoering te omskep nie. Verwysing na die Auburn 

en Pennsylvania modelle is tekenend van geykte penologiese retoriek. Hawkins (1989: 39) is 

egter van mening dat gevangenisse eintlik eers in Amerika "getoets" is en daarna weer in die 

westerse wereld herbemark is. Om hierdie rede is daar verskeie aspekte van wesenlike belang vir 

hierdie studie en sal daar in die hieropvolgende bespreking meer oor gei"dentifiseerde kernaspekte 

uitgebrei word. 
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5.2 VISIE VAN AMERIKAANSE GEV ANGENISOWERHEDE 

Fox (1982:1) gee 'n donker prentjie betreffende die aanhouding van maksimumgevangenes in 

Amerika. Aldus Fox (1982:1) sou die bestuur van maksimumgevangenisse die mees 

omvangryke potensiele ontwrigtingsperiode die afgelope twee dekades betree. Redes hiervoor is 

meerledig en sluit interne en eksterne invloede in. Midde in die krisis le invloede soos die 

publiek se toenemende druk vir swaarder vonnisverpligtinge, duur gevangeniskonstruksiekoste 

en 'n algemene afname in kwaliteit aanhouding (Fox 1982:1). Weens toename in 

gevangenesgetalle neem rassekonflik ook toe. Organisasieverandering het derhalwe aan die 

noodsaaklike begin grens (Fox 1982:4). 

Daadwerklike verandering in 'n dwangorganisasie soos maksimumgevangenisse in Amerika 

staan in konfrontasie met verskeie dilemmas (Fox 1982:5). Ten eerste is daar die langtermyn

effek van gestruktureerde rassisme in die vrye samelewing. Dit het 'n situasie geskep waar 

rassekonflik en geweld algemeen in die gevangenisorganisasie is. Die oorbrugging van sosiale 

en organisatoriese dinamika van rassisme in maksimumgevangenisse is nie maklik nie (Fox 

1982:5). Tweedens plaas die geweldige invloei van gevangenes ongekende druk op die reeds 

oorbenutte hulpbronne. Innoverende bestuur is hoogs onwaarskynlik in omstandighede waar 

oorbevolking hoogty vier, wat meebring dat geykte dwangmetodiek aangewend moet word om 

beheer te handhaaf (Fox 1982:6). Weens die afwesigheid van beheer oor instroming is dit nie 

vreemd om te sien hoe gevangenes opgeneem word sonder dat daar voldoende bedspasie 

beskikbaar is nie. 

Volgens Fox (1982:8) bestaan daar min twyfel onder owerhede dat die toekomsvisie rondom 

maksimumgevangenisse daadwerklik aangepas sal moet word, maar watter veranderinge 

aangebring moet word en hoe dit gedoen moet word, is geen maklike taak nie. 

Richard Seiter, voormalige Direkteur van Korreksies in Ohio en daarna Assistent-Direkteur van 

Federale Gevangenisindustriee, visualiseer volgens Clear & Cole (1990:154) die toekoms van 

korrektiewe dienste in Amerika teen die agtergrond van twee determinante wat vir die volgende 

vyf en twintig jaar invloedryk op die hantering van gevangenes sal inwerk. Daar word verwys na 

vonnisopsies en vonnislengtes, asook die gevangenisomgewing. Alle vonnisopsies moet volgens 

Seiter (Clear & Cole 1990:154) ten volle benut word en soorte oortredings behoort sinoniem met 

vonnislengtes te wees. Gevangenisse behoort die basiese te beklemtoon, soos veiligheid en 
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humanitere aanhouding, maar daar moet 'n besondere klem op werk as basis vu 

behandelingsprogramme val. 

Die publiek verwag dat emstige, gewelddadige oortreders wat hulleself by herhaling aan misdaad 

skuldig maak, gestraf moet word. Dit bring mee dat oortreders wat emstige misdaad pleeg 

toenemend swaarder gestraf sal word (Clear & Cole 1990:154). Weens die tekort aan 

akkommodasie en kostes verbonde aan aanhouding sal net die mees gevaarlike en hoe 

risikogevalle vir lang tydperke in gevangenisse, hetsy staats- of federaal, beland. 

Aandag moet geskenk word aan die ontwikkeling van 'n geskikte omgewmg waann 

ontwikkelingsprogramme aan langtermyn maksimumgevangenes aangebied kan word. 

Klassifikasiesisteme moet van so 'n aard wees dat gevangenes na gevangenisse met meer 

voorregte en geleenthede kan vorder (Clear & Cole 1990:154). Ontwikkelingsprogramme moet 

so ontwerp wees dat die gevangene en die gevangenis waar hy aangehou word die grootste 

voordeel trek. 

Weens die feit dat gevangenisbeddens 'n skaars artikel raak, sal daar uit die aard van die saak 

gelet moet word na goedkoper metodes van toesig oor oortreders. Emstige oortreders sal egter 

steeds lang vonnisse opgele word. Hierdie tendens het reeds die afgelope tien jaar toegeneem 

deurdat die hoeveelheid gevangenes in staatsgevangenisse weens vonnislengte sterk toegeneem 

het. Peter Carlson, (1996:1) Assistent-Direkteur by die Federale Buro van Gevangenisse merk in 

die toonaangewende tydskrif "The Keepers' Voice" op dat gewelddadige, aggressiewe oortreders 

in die 21 ste eeu langer vonnisse sal uitdien met geen of min vooruitsigte op parool. 

Voorts is toenemende versteurings binne gevangenisse die afgelope drie jaar ook 'n aanduiding 

dat hierdie tendens die beheer oor gevaarlike misdadigers wat geneig is tot bendevorming sal 

bemoeilik (Carlson 1996:2). Klem word weer eens gele op die feit dat vonnispraktyke 

gedurende die 1980's en 1990's sodanig verander het dat gevangenes nou langer tydperke binne 

gevangenisse deurbring. Daar is selfs 'n rigtingverandering ten opsigte van toenemende 

kansellasie van parool en minder toegewings rakende afslag vir goeie gedrag. Carlson (1996:4) 

is van mening dat hierdie toename in vonnislengtes groter eise aan personeel sal stel. Die 

uitdaging le derhalwe daarin om toe te sien dat 'n toekomstige personeelkorps self hul 
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toekomsvisie moet bepaal deur die belangrikheid van 'n effektiewe, doelgerigte en goed 

opgeleide personeelkorps ten volle uit te bou (Carlson 1996:4). 

Daar sal ook 'n klemverskuiwing na die oprigting van goedkoper gevangenisse plaasvind (Clear 

& Cole 1990:155). Die huidige klem op swaarder vonnisse vir dwelmoortreders plaas juis die 

klem op meer gevangenisse. Carlson (1996:2) maak ook melding van die feit <lat verouderde 

gevangenisse <lit noodsaak <lat meer modeme gevangenisse opgerig sal moet word. Hy gaan 

selfs verder deur klem te le op die beskikbaarheid van minder belastingfondse en die toepassing 

van meer konserwatiewe bestuur van gevangenisse. Programmering sal spesifiek vir langtermyn 

oortreders onder maksimum sekuriteitsomstandighede gedoen moet word, aangesien daar in die 

toekoms 'n groter persentasie gevangenes sal wees met 'n maksimum sekuriteitstatus deurdat 

langer vonnisse ontvlugtingspotensiaal verhoog (Clear & Cole 1990: 155). 

Programme wat aan gevangenes gebied word, moet volgens Seiter (Clear & Cole 1990:155) 

sodanig aangepas word dat daar op produktiewe werk en opleiding van die langtermyn 

maksimumgevangene gefokus word. Hierdie opleiding moet so parallel as moontlik en relevant 

as moontlik wees aan <lit wat die arbeidsmark buite die gevangenis bied. Selfs die bestuur van 

gevangenisse deur privaat instansies is 'n huidige tendens wat meer in die toekoms na vore sal 

tree met die oog op wins vir diegene wat daarby betrokke is (Carlson 1996:2). 

Alhoewel daar 'n visie bestaan, kan dieselfde perspektief me rakende 'n missie vir 

maksimumgevangenisse in besonder en ander gevangenisse in die algemeen gegee word nie. 

Volgens Clear & Cole (1990: 156) ontstaan die probleem weens die feit <lat die meeste state sy 

eie korrektiewe stelsel bedryf en 'n missiestelling is weens uiteenlopende idees van wat werklik 

van 'n korrektiewe beampte verwag word, iets wat eerder gei'gnoreer word. 

5.3 ORGANISATORIESE STRUKTUUR EN KARAKTERTREKKE 

Maksimumgevangenisse in Amerika word uit 'n organisatoriese oogpunt beskryf as "mini

regerings" (Selke 1993:123). Die organisatoriese werking word gekenmerk deur glashelder 

burokratiese regulasies en paramilitere operasies. 
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Hierargies vloei inligting soos eenrigting verkeer (afwaarts) en verhoudinge met gevangenes is 

onpersoonlik, gebaseer op dissipline, gedetailleerde reels, regulasies en prosedures. Die basiese 

operasionele credo is "do things by the book", wat aan personeellede min of geen diskresie laat 

nie (Selke 1993:123-124). Die formele organisasie van 'n gevangenis waar volwasse manlike 

gevangenes aangehou word, is ook van toepassing op maksimumgevangenisse en word soos volg 

deur Clear & Cole (1990:306) uiteengesit: 

Maksimum sekuriteitsgevangenisse in Amerika word omskryf as "penal institutions designed 

and operated with the principal goal of preventing escape and avoiding violence on the part of 

prisoners, virtually to the exclusion of rehabilitation or other programs" (Adler 1994:406). Uit 

die voormelde definisie kan drie kemaspekte af gelei word, naamlik die voorkoming van 

ontvlugtings, die vermyding van geweld deur gevangenes asook rehabilitasie- en antler 

programme. 

Die voorkoming van ontvlugtings word bewerkstellig deur van verskeie sekuriteitstegnieke 

gebruik te maak. Hoe hoer die sekuriteitsklassifikasie van die gevangenis, hoe meer tegnieke 

word aangewend om ontvlugtings te voorkom. Ten eerste plaas argitektoriese ontwerp en fisiese 

hardeware by die aanleg self groot klem op absolute veiligheid. Dit is in baie gevalle net nodig 

om na die eksteme voorkoms van 'n gevangenis te kyk om te bepaal watter tipe gevangene daar 
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aangehou word (Fox & Stinchcomb 1994:278). Verdere voorkoming van ontvlugtings in 

maksimumgevangenisse word bewerkstellig deur streng beheerprosedures soos visentering, 

gereelde telsessies en regulering van alles van besoeke tot korrespondensie tot gereedskap en 

eiendom (Fox & Stinchcomb 1994:277). Een van die mees insiggewende aspekte ter 

voorkoming van ontvlugtings vanuit maksimumgevangenisse is die dubbeldeur sekuriteitsisteem 

waar die hek agter jou telkens eers sluit voordat die volgende hek oopgaan (Fox & Stinchcomb 

1994:281). 

Tweedens dra beperkte beweging deur gevangenes nie net by tot die beperking van ontvlugtings 

nie, maar lewer ook 'n besondere bydrae tot die voorkoming van geweld tussen gevangenes wat 

in maksimumgevangenisse aangehou word. Maksimumgevangenisse het die strengste 

beperkings in terme van alle aktiwiteite waaraan die gevangene deelneem en daar word ook 

vinniger teen diegene opgetree wat regulasies oortree (Fox & Stinchcomb 1994:277). Voorts 

word die afsondering van gevangenes in maksimumgevangenisse gebaseer op die uitgangspunt 

dat minimale interaksie ook geleentheid vir ontwrigting minimaliseer (Fox & Stinchcomb 

1994:283). 

Die derde kemaspek wat uit die definisie van maksimumgevangenisse in Amerika voortvloei, 

handel meer spesifiek oor die feitlike uitsluiting van rehabilitasie- en antler programme. 

Alhoewel verskeie programme tot beskikking van die maksimumgevangene is, word daar 

volgens Fox & Stinchcomb (1994:276) aangedui dat alle behandelingsprogramme deel is van 'n 

langtermyndoel en derhalwe nie van meet af aan in maksimumgevangenisse prominensie geniet 

nie. Die onmiddellike operasionele doelwitte van 'n gevangenis is volgens Fox & Stinchcomb 

(1994:276) die volgende: 

• voorkom ontvlugtings 

• handhaaf orde en veiligheid 

• bevorder die effektiewe funksionering van die gevangenis in geheel. 

Teen die agtergrond van die profiel van die klient wat in maksimumgevangenisse aangehou 

word, geniet die gestelde doelwitte net soveel meer aandag in maksimumgevangenisse as in 

antler gevangenisse. 

In die bestuur van maksimum sekuriteitsgevangenisse per definisie, moet doelwitte rakende 

kontrole en beheer te alle tye uitgevoer word voordat sekondere doelwitte aandag kan geniet 
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(Fox 1982:14). Voorts is baie doelwitte statuter gedefinieer. In 'n ondersoek na onder meer die 

demografiese karaktertrekke van die bestuur van maksimumgevangenisse het Fox (1982:16) 

bevind dat die bestuursrol in Amerikaanse maksimumgevangenisse nie per se begrensbaar is nie 

omdat soveel bestuurstake weens delegasie op verskillende vlakke le. Superintendente en hul 

assistente is vir die doeleindes van die demografiese ondersoek as "bestuur" begrens. Daar is 

gemiddeld 53 persone by die steekproef betrek. Die profiel van bestuurders van 

maksimumgevangenisse in Amerika het na afloop van die ondersoek soos volg daar uitgesien: 

• gemiddelde ouderdom 

44 jaar (46% van die steekproefwas ouer as 45 jaar) 

• etniese groepering en geslag 

9,6% van die steekproefwas swart bestuurders 

7,4% van die bestuurders was vroue 

• ondervinding 

Tienjaar en meer - 74% van die steekproef. 

• huwelikstatus 

86,8% van die steekproef is getroud 

Selke (1993:124) beklemtoon die feit dat beter bestuur van gevangenisse kan plaasvind indien 

die hoofbestanddeel, die gevangene, bygevoeg word. Tans word gevangenes nie by funksionele 

besluitneming betrek nie. Toch (1992:120) meld dat swak verhoudinge aan die orde van die dag 

is in gevangenisse waar formele reels nie gehoorsaam word nie. Dit gee ook aanleiding tot 

grootskaalse konflik en korrupsie tussen gevangenes en personeel. 

5.4 GEV ANGENISBEVOLKING 

Beck (1995:5) is van mening dat dit moeilik is om bevolkingstendense in gevangenisse in die 

verskillende state in Amerika te vergelyk. Die rede hiervoor is die afwesigheid van eenvormige 

meetinstrumente rakende die kapasiteit van gevangenisse. Die volgende kapasiteitsbeskrywings 

geld volgens Beck (1995:5): 
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• "rated capacity: the number of beds or inmates assigned by a rating official to institutions 

within the jurisdiction 

• operational capacity: the number of inmates that can be accommodated based on a 

ficility's staff, existing programs and services 

• design capacity: the number of inmates that planners or architects intended for the facility" . 

Roberts (1994:254) dui aan dat Amerika die wereldleier is op die gebied van aantal gevangenes 

in aanhouding. Die gaping is selfs besig om te vergroot teenoor Suid-Mrika, wat die tweede 

plek beklee en die Sowjet-Unie wat die derde plek beklee. Hierdie stelling word ook deur Fox 

& Stichcomb (1994:244) bevestig. Aanhoudingsyfers per 100 000 van die algemene bevolking 

ten opsigte van die voormelde lande word in die meegaande grafiek uiteengesit en sien soos volg 

daar uit: 

Grafiek 5: Gevangenisbevolking per 100 000 van die algemene bevolking 
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Die grootte van 'n gevangenisbevolking oor enige gegewe tydperk sal volgens Mullen (1980:11) 

basies bepaal word deur die hoeveelheid gevangenes wat opgeneem word en die tydperk wat 

hulle in die gevangenis sal deurbring. Volgens Gottfredson (Duffee 1989:36) bet 

gevangenisowerhede weinig beheer oor die getalle m aanhouding, aangesien die howe en 

paroolowerhede in beheer van vonnisoplegging en vrylating is. Die Amerikaanse 

gevangenisbevolking bet op 1 Januarie 1995 'n volle 980 513 beloop. Hiervan was 21,4% 

maksimumgevangenes (Camp & Camp 1995:21). Dit bring mee dat daar op 1 Januarie 1995 'n 

totaal van 209 830 maksimumgevangenes in Amerika in aanhouding was. 

Mauer (1992:23) beskryf die oorbevolking van gevangenisse in Amerika as 'n pakhuis-effek wat 

tot gevolg bet dat die koers van gevangesetting 4 keer hoer is as in Europa en Asie. Die 
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gevangenisbevolking het in die 1980's meer as verdubbel. In die tydperk 1979-1988 het 

misdaadkoerse egter met 2% afgeneem (Mauer 1992:24). Austin en Irwin (1990:2) maak ook 

melding van hierdie verskynsel met die volgende kommentaar: "it must be pointed out that our 

nation has become more punitive than at any other time in our history". 

Alhoewel die gevangenisbevolking in maksimumgevangenisse op 1 Januarie 1995 al reeds 209 

830 beloop het, maak bestaande maksimumgevangenisse op dieselfde datum slegs voorsiening 

vir die aanhouding van 165 126 maksimumgevangenes (Camp & Camp 1995:42-43). Dit bring 

mee <lat Amerikaanse maksimumgevangenisse op 1 Januarie 1995 reeds 127% bevolk was, wat 

'n oorbevolking van 27% beteken. Clear (Sheley 1995:453) stel <lit onomwonde <lat Amerika sy 

eie· probleme ten opsigte van oorbevolking in gevangenisse skep deurdat 'n algemene 

penologiese beleid van gevangesetting in plaas van gemeenskapsvonnisse gevolg word. 

Amerika het dus 'n gevestigde geskiedenis waar meer oortreders na gevangenisse gestuur word 

as wat bestaande selspasie toelaat (Sheley 1995:453). 

Aanhouding in maksimum sekuriteitsomstandighede is een van die duurste metodes van 

oortrederbeheer. Die koste per bed word volgens Adler (1994:398) bereken deur die totale 

konstruksiekoste van 'n gevangenis te deel deur die hoeveelheid gevangenes wat daar aangehou 

word. Die koste per bed kan so hoog as $160 000 vir elke maksimumgevangene beloop, maar 

volgens Camp & Camp (1995:45) beloop die gemiddelde beraamde oprigtingskoste vir beplande 

maksimumgevangenisse tans $79 958 per bed. Huisvesting in maksimumgevangenisse het in 

1994 met 9 921 beddens toegeneem op plekke waar veranderings deur middel van bouprojekte 

aan gevangenisse gedoen is. Nuwe maksimumgevangenisse was egter vir 'n toename van 2 514 

addisionele beddens vir maksimum sekuriteitsgevangenes verantwoordelik (Camp & Camp 

1995:38). 

Die karaktertrekke van die bevolking in 'n maksimumgevangenis kan nie in 'n studie van hierdie 

aard ge"ignoreer word nie. Hierdie aspek word ook deur Rauch (1987:174) beklemtoon. Daar is 

verskeie karaktertrekke wat nie net tot die maksimumgevangene beperk is nie, maar by die bree 

gevangenisbevolking waarneembaar is. As dit egter in ag geneem word dat Fox & Stichcomb 

(1994:246) aandui dat meer as drie uit vyf gevangenes meer as een keer in die gevangenis was en 

<lat 81,5% van die gevangenisbevolking in Amerika residiviste is, kan dit aanvaar word dat die 

karaktertrekke wat hier bespreek word, ook op die maksimumgevangene van toepassing is. 
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Die totale gevangenisbevolking in die Verenigde State van Amerika bestaan hoofsaaklik uit jong, 

ongetroude manlike persone wat uit die laer ekonomiese en sosiale strata van die samelewing 

afkomstig is (Rauch 1987:174). Die gemiddelde ouderdom van alle manlike gevangenes wat in 

1994 in Amerikaanse gevangenisse opgeneem is, beloop 30,4 jaar en elkeen dien 'n gemiddelde 

vonnislengte van 75,9 maande uit (Camp & Camp 1995:17). Hierdie vonnislengte het tot gevolg 

dat 'n groot deel van hierdie gevangenes in maksimumgevangenisse aangehou word. 

'n Oneweredige gedeelte van die individue wat in gevangenisse aangehou word, is opvoedkundig 

gebrekkig, emosioneel onstabiel en neig na geweld en antler sosiaal afwykende gedrag. 

Gevangenes is gereeld die produkte van opgebreekte huise en is swak bekwaam om enige werk 

te verrig. Lae selfrespek, vorige kriminele rekords en geen doelwitte in die lewe is dikwels 

aanwesig by die gene wat die gevangenisbevolking verteenwoordig (Rauch 1987: 17 4 ). 

Welch (Muraskin & Roberts 1996:187) dui aan dat geweld nie net beperk is tot die domein van 

maksimumgevangenisse, waar gewelddadige oortreders hoofsaaklik aangehou word nie. Geweld 

kom ook in antler gevangenisse voor en die gebruik van geweld is selfs nie net tot gewelddadige 

oortreders beperk nie. Volgens statistiek van die Bureau of Justice (1995:1) is geweldsoortreders 

in meer gevalle in 1992 gevangenisstraf opgele as in 1980. Die konsentrasie van persone uit 'n 

sosiale geweldsklimaat in maksimumgevangenisse dra daarom daartoe by dat die 

maksimumgevangene meer gewelddadig is as antler gevangenes. 

Ten spyte van emstige verbreking van verskeie wette, neig die meeste gevangenes om 

verantwoordelike lede van die gevangenisgemeenskap te word. Die lewe binne die gevangenis 

moet so gerieflik en veilig as moontlik binne die gegewe omstandighede wees. Ten spyte 

hiervan meld Rauch (1987:174) dat daar spesifieke groepe binne die gevangenis is wat om 'n 

verskeidenheid van redes spesiaal daarna streef om probleme te veroorsaak wat tot die uitbreek 

van geweld en wanorde aanleiding kan gee. 

Ongeveer 75 000 gevangenes het in 1991 vonn1sse vir moord uitgedien, waarvan 44% 

gemiddelde vonnistermyne van 32 jaar uitgedien het. Een en veertig persent van hierdie 

gevangenes het lewenslange vonnisse uitgedien, 11 % het lewenslange vonnisse en 'n addisionele 

aantal jare uitgedien terwyl 3% die doodvonnis opgele is. Vuurwapens is deur 46% van die 
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oortreders gebruik tydens die pleeg van die oortreding (Bureau of Justice 1991 :2). Gevangenes 

wat die doodvonnis opgele is, het sedert April 1994 tot April 1995 met 5, 7% tot 3 009 

toegeneem (Camp & Camp 1995:33). Die meeste van hierdie gevangenes 1s m 152 

maksimumgevangenisse dwarsdeur Amerika versprei (Camp & Camp 1995:35). 

Karaktertrekke van gevangenes wat na gesinsbande herlei kan word, gee ook 'n skewe beeld. 

Meer as die helfte van die gevangenes het sonder een ouer groot geword. Ongeveer 25% het 

ouers wat alkohol of dwelms misbruik en 30% het broers met 'n kriminele rekord. Sewe en 

dertig persent van die ondervraagdes het minstens een familielid in die gevangenis. Voorts het 

'n groot hoeveelheid van die gevangenes selflang misdaadrekords (Bureau of Justice 1991 :3). 

5.5 KLASSIFIKASIE VAN GEV AN GENES 

Klassifikasie van gevangenes binne die Amerikaanse konteks het verskeie invalshoeke, soos uit 

die bespreking wat infra volg, afgelei kan word. Duffee (1989:331) meld dat klassifikasie 

doelgeorienteerd is en dat geen klassifikasiesisteem altyd die doel waarvoor dit daar is, bereik 

nie. Binne die Amerikaanse opset word daar vir maksimum aanhouding en geslote aanhouding 

voorsiening gemaak, met etlike klein verskille tussen die twee wat meestal op federale vlak 

waarneembaar is. Mullen (Duffee 1989:334) dui aan dat die meeste spasie in Amerikaanse 

gevangemsse m maksimum aanhoudingsplekke bestaan, wat impliseer dat 

maksimumgevangenisse nie so oorbevolk is soos antler gevangenisse nie. Dit gee aanleiding 

daartoe dat gevangenes in sommige state as 'n maksimumgevangene geklassifiseer word bloot 

weens die feit dat daar spasie beskikbaar is. 

Gevangenes wat tot die maksimum kategorie toegewys is, verteenwoordig diegene met 'n hoe 

ontvlugtingspotensiaal en hou gevaar vir hulself, medegevangenes en ook vir personeel in. 

Maksimumgevangenes moet te alle tye alleen in 'n sel aangehou word. Hulle moet te alle tye in 

hulle selle deurbring, behalwe wanneer hulle weens gemagtigde aktiwiteite geskuif moet word 

(Rauch 1987:8). Gevangenes in geslote aanhouding behoort ook onder konstante toesig te 

verkeer. Gevangenes wat in hierdie kategorie ingedeel is, behoort nie vir enige verlof te 

kwalifiseer nie (Clements 1986:72). 
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Klassifikasie het met verskeie aspekte van gevangenebehoeftes en personeelbeplanning te make. 

Die mees belangrike aspek waarvoor klassifikasie uit 'n Amerikaanse oogpunt aanvanklik 

aangewend word, is om te bepaal watter gevangenes die gevaarlikste vir mede-gevangenes sal 

wees en wie se ontvlugtingspotensiaal die hoogste is (Rauch 1987:40). Die voormelde 

klassifikasieproses staan onder andere bekend as "security screening, custody determination, 

escape potential or violence prediction", maar die funksie bly dieselfde, ongeag watter term 

gebruik word om daarna te verwys (Rauch 1987:40). 

Die American Correctional Association skryf veertien beginsels voor wat op 

gevangenesklassifikasie van toepassing is en in stand gehou moet word. Alhoewel al hierdie 

beginsels van groot belang is, lewer die sewe wat hieronder uiteengesit word 'n betekenisvolle 

bydrae tot die kwessie van sekuriteit: 

Geskrewe klassifikasiebeleid 

Data-kolleksie vir klassifikasie 

Gradering en evaluasie 

Gevangene-program afparing 

Klassifikasie en sekuriteitsvlak 

Gedetailleerde geskrewe beleid en prosedures moet beskikbaar 

wees met die volgende doelwitte: 

• minimum risiko vir die publiek, personeel en gevangenes 

• die minimum sekuriteitsbreke, sisteemrisiko's en sekuriteits

vlakke 

• maksimale regverdigheid, kwantitatiewe kriteria en gevangene 

deelname. 

Volledige, akkurate, geverifieerde en gestandaardiseerde data moet 

gebruik word. 

Probleemgevalle met spesiale behoeftes moet verdere aandag 

geniet, byvoorbeeld diegene wie se lewe deur ander bedreig word, 

die wat streng supervisie benodig en diegene wat ongewone 

publisiteit tydens sy verhoor geniet het. Gewelddadige gevangenes 

moet ook van minder geweldadiges geskei word. 

Daar moet operasionele defmisies wees van verskillende soorte 

oortreders en beskikbare programme vir elkeen. 

Elke gevangene moet op die mins beperkende vlak geklassifiseer 

word met inagneming van voldoende toesig vir bewese gedrag. 

Gevangene se betrokkenheid by klassifikasie Maksimale betrokkenheid moet die gevangene insluit, terwyl 'n 

Herklassifikasiesittings 

klassifikasiespan by elke gevangenis teenwoordig moet wees. 

Sistematiese, periodieke herklassifikasie moet plaasvind en vorm 

die hoeksteen van sukses in hierdie verband. 
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Williamson (1990: 114) maak melding van die feit dat Amerikaanse gevangenisse oortreders aan 

die hand van mediese-, oortreder-, veiligheids- en behandelingsbehoeftes klassifiseer. Die 

vermelde klassifikasie word in kort verduidelik: 

• mediese klassifikasie is gemik op die gevangene se fisiese gesondheidstoestand. Aspekte 

soos die soort werk wat hy mag verrig, tipe dieet en mediese dienste wat gelewer moet word, 

speel 'n belangrike rol. 

• oortrederklassifikasie is die proses aan die hand waarvan bepaal word watter mate van 

skeiding en selektiewe integrasie kan plaasvind op grond van die oortreder se ouderdom en 

misdaadgeskiedenis. Geweldenaars word byvoorbeeld van jonger en nie-gewelddadige 

oortreders geskei. 

• veiligheidsklassifikasie word gedoen ten einde te kan bepaal watter risiko die gevangene in 

terme van ontvlugting of inrigtingswangedrag inhou. Gevangenes met 'n geskiedenis van 

wangedrag sal uit die aard van die saak in maksimumgevangenisse land. Prosedures en 

roetines word aan die hand van veiligheidsrisiko's opgestel en uitgeleef. 

• behandelingsklassifikasie spreek aspekte soos onderwys-, sielkundige- en antler behoeftes 

aan. Vir hierdie klassifikasie word daar op verskillende psigometriese- en antler toetse staat 

gemaak ten einde te kan bepaal by watter programme die gevangene moet inskakel. 

Adler (1994:410) le klem daarop dat veiligheidsklassifikasie van gevangenes bo alle antler vorme 

van klassifikasie gestel word. V oormelde bring mee dat die beskerming van oortreders, 

personeel en die publiek as van die hoofoogmerke van klassifikasie gesien word. Aspekte met 'n 

wesenlike invloed op die klassifikasieproses is die gevangene se gedrag, geestesgesondheid, 

houding en ontvlugtingspotensiaal. Klassifikasie word deur 'n klassifikasiekomitee gedoen en 

herklassifikasie geniet gereeld aandag. 

Amerika maak van 'n objektiewe klassifikasiestelsel gebruik waar goed gedefinieerde wetlike 

faktore en persoonlike karakteristieke die sterkste figureer. Faktore wat spesifiek plasing in 'n 

maksimumgevangenis bei"nvloed, is aspekte soos ems van die misdryf, aantal vorige oortredings, 

ouderdom, lengte van vonnis en gedrag tydens vorige aanhouding (Adler 1994:410). Alle 

tersaaklike faktore is gei"nkorporeer in 'n standaard kontrolelys. Administrateurs glo volgens 
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Adler (1994:411) dat hierdie objektiewe vorm van klassifikasie in die mees noodsaaklike 

behoeftes van die gevangene voorsien. Daar word gese dat "with proper classification, only 

those inmates requiring high levels of security are placed in costly, tight custody facilities," soos 

maksimumgevangenisse (Fox & Stinchcomb 1994:334). 

Ten spyte van 'n gevorderde objektiewe klassifikasiestelsel meld Duffee (1989:335) dat 

oordrewe klem op veiligheidsklassifikasie m Amerika aanleiding gee tot die 

"oorklassifikasiesindroom". Voormelde kom in kort daarop neer dat gevangenes hoer 

geklassifiseer word as wat werklik nodig is. Een van die redes hiervoor is die aanvaarding dat 'n 

misdadiger gevaarlik moet wees. Weens hierdie konserwatiewe benadering beland baie 

gevangenes in maksimumgevangenisse terwyl hulle eerder in laer sekuriteitsgevangenisse 

aangehou moes gewees het. 

Die hose kringloop begin egter net hier, want weens die groot hoeveelheid gevangenes wat as 

maksimum sekuriteitsgevalle geklassifiseer is, word maksimumgevangenisse gebou. Dit lei 

weer daartoe dat gevangenes wat die sisteem binnekom as maksimum sekuriteitsgevangenes 

geklassifiseer word, aangesien daar akkommodasie in hierdie gevangenisse is. Fox & 

Stinchcomb (1994:330) maak melding van die feit dat 'n bepaalde staat binne Amerika geneig is 

om 75% van hul gevangenes as maksimum sekuriteitsgevangenes te klassifiseer bloot weens die 

feit dat 75% van alle akkommodasie vir maksimumgevangenes ontwerp is. Op die wyse word 

gevangenes wat effektief nooit in maksimum veiligheidsomstandighede aangehou moes gewees 

het nie tot so 'n mate geYnstitusionaliseer dat rehabilitasie moeilik is. 

Alhoewel getalle van staat tot staat dramaties kan wissel, meld Fox & Stinchcomb (1994:238) 

dat daar minder gevangenes in Amerika in maksimumgevangenisse aangehou word as wat die 

geval in medium sekuriteitsgevangenisse is. Stephan (Fox & Stichcomb 1994:239) gee die 

volgende uiteensetting ten opsigte van veilige bewakingsklassifikasie van gevangenes in 

aanhouding in staats- en federale gevangenisse aan die einde van 1990, uitgedruk in getalle en 

persentasie: 

Tabel 5: aanhouding in Amerika volgens 
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Daar was egter die afgelope vier jaar 'n aansienlike klemverskuiwing weg van klassifikasie as 

maksimumgevangene af. Volgens Camp & Camp (1995:21) was net meer as 21% van alle 

gevangenes in Amerika aan die einde van 1994 as maksimumgevangenes geklassifiseer. 

5.6 BESTAANDE BEHANDELINGSPROGRAMME VIR MAKSIMUM 

GEVANGENES 

Grosser (Dilulio 1987:40), 'n vooraanstaande sosioloog in Amerika, het so lank gelede as 1960 

aangedui dat daar heelwat pessimisme oor behandeling van gevangenes bestaan. Die oogmerke 

van aanhouding en straf aan die een kant en behandeling en rehabilitasie aan die ander kant binne 

dieselfde inrigting is konflikskeppende mandate wat nie rekonsilieerbaar is nie. Die probleem 

word daaraan toegeskryf dat die voorkoming van ontvlugtings paramilitere optrede en streng 

dissipline verg. Binne die parameters van "cop and custody" is daar nie ruimte vir "care and 

counselor" nie. Die hele aangeleentheid is volgens Dilulio (1987:40) as volg deur 'n 

gevangenisbeampte opgesom: 

"Think of the convicted criminal as a man who never learned to dance. Think of 

rehabilitation and treatment programs as his dance instruction. We cannot teach a man to 

dance and tie his legs at the same time. But that is precisely what we're supposed to do". 

Ten spyte van die voormelde negatiewe inslag beskou Dilulio (1987:40) die 

gevangenisadministrateur as iemand wat 'n wye verskeidenheid van take moet uitvoer. Klem 

word egter gele op die feit dat daar onverenigbare verskille tussen veilige aanhouding en 

behandeling van gevangenes gevestig is. Dit is teen die agtergrond wat behandelingsprogramme 

tot beskikking van maksimumgevangenes in Amerika gestel word. 

Gevangenisadministrateurs in Amerika le volgens Rauch (1987:39) te veel klem op institusionele 

werk as die belangrikste program vir oortreders wat in maksimumgevangenisse aangehou word, 

met 'n oorbeklemtoning van daaglikse instandhouding en sanitasie. Fasiliteite behoort meer 

lonende aktiwiteite in te sluit. Rauch (1987:39) meld dan ook dat die ontwikkeling en 

aanbieding van 'n verskeidenheid programme binne die raamwerk van sekuriteit en dissipline 

vandag 'n groot uitdaging is. Behandelings- en ander programme verlig spanning wat met 

aanhouding gepaard gaan, maar skep terselfdertyd ook geleentheid vir sekuriteitsbreke. 

116 



Balans moet egter gesoek word sodat 'n redelike vlak van gevangene-aktiwiteite wat nie 'n groot 

sekuriteitsrisiko inhou nie, gevind kan word (Rauch 1987:39). So 'n program sluit werk, 

rekreasie, onderwys en behandeling in. Hierdie multifaset-programme word dikwels na verwys 

as "calculated risks against security" (Rauch 1987:44). Dit word egter vermeld (Rauch 1987:44-

45) dat die teenwoordigheid van 'n verskeidenheid aksies om gevangenes besig te hou en op te 

lei daartoe aanleiding gee dat steurnisse binne die gevangenis minder voorkom. Rauch 

(1987:46) is ook van mening dat geestelike beradingsdienste en programme 'n absolute 

noodsaaklikheid binne maksimumgevangenisse is. 

Opvoedkundige programme is die gewildste van alle behandelings- en ontwikkelingsprogramme 

onder gevangenes en Linden (Duffee 1989:354) beklemtoon die opvoedkundige agterstand van 

diegene wat in maksimumgevangenisse aangehou word. Opvoedkundige programme tot die 

beskikking van maksimumgevangenes wissel van geletterdheidsopleiding tot kollegeprogramme. 

Van die probleme wat met veral kollegeprogramme ondervind word, is die feit dat gevangenes 

weens die lengte van vonnisse hul studies voltooi, maar geen toepassingswaarde het nie omdat 

hulle lank na athandeling van studies nog nie vrygelaat is nie. 

e DIE STILLWATER MAKSIMUMGEV ANGENIS GELETTERDHEIDSPROJEK 

Tory Esbensen (1996:1), voorsitter van die Amerikaanse groep MicroEd, het op aandrang van sy 

dogter by pleegsorg van kinders betrokke geraak. Daar was egter altyd die begeerte om 'n 

bepaalde geletterdheidsprogram vir ongeletterde gevangenes aan te hied. Pogings om kontak te 

maak met die kurrikulum-direkteur van staatsgevangenisse in Minnesota het telkens misluk. 

Betrokkenheid by pleegkinders het egter 'n ontmoeting tydens 'n amptelike geleentheid met die 

stathoofvan Minnesota se goewemeur tot gevolg gehad. Esbensen (1996:1) het sy probleem aan 

die stathoof verduidelik. Kort na die geleentheid het Esbensen uit die bloute 'n telefoonoproep 

van die kurrikulum-direkteur ontvang en twintig minute later het die Stillwater 

maksimumgevangenis Geletterdheidsprojek telefonies die lig ges1en. Aangesien die 

geletterdheidsprogram rekenaargebaseerd was, het MicroEd alle hardeware en sagteware vir die 

projek geskenk. 
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Stillwater maksimumgevangenis is in 1914 gebou en hied huisvesting aan 1 300 gevangenes. 

Tagtig persent van die gevangenes wat in Stillwater maksimumgevangenis aangehou word, het 

tydens opname in die gevangenis chemiese stowwe misbruik en meer as vyftig persent het 

misdaad teen die persoon gepleeg. Potensiele deelnemers aan die geletterdheidsprogram het 'n 

geskiedenis van swak skolastiese prestasie getoon (Esbenson 1996:2). 

Nadat die projek in 1990 afgeskop het, is twee gevangenes opgelei om die program aan te hied. 

Daar is selfs rekenaartoerusting vir die gevangenis bekom. Die projek duur steeds voort en 

verskeie gevangenes in Stillwater maksimumgevangenis het al leer lees en skryf. 

Die grootste tragedie vir ontwikkeling van die maksimumgevangene is egter die feit <lat pogings 

om die program by antler maksimumgevangenisse in die antler 49 state van Amerika te 

implementeer met min geesdrifuit alle oorde ontvang is. Esbenson (1996:4) som <lit as volg op: 

"I was left with the firm impression that regardless of the rhetoric emphasizing the 

importance of literacy as one facet of the fight against crime, most of this is just empty 

talk". 

Die wereldtendens om maatskaplike-, sielkundige- en geestelike berading tot die beskikking van 

gevangenes te stel, geniet ook in Amerika prominensie. Dit geld ook vir mediese sorg, wat nie 

'n behandelingsprogram in die ware sin van die woord is nie, maar op groot skaal deur 

gevangenes in Amerika gebruik word om veral stres te beheer (Duffee 1989:355). Dit <lien egter 

gemeld te word <lat daar tot op hede geen regsgesag bestaan waarvolgens die volwasse 

gevangene 'n inherente konstitusionele reg tot behandeling het nie (Fox & Stichcomb 1994:356). 

Alhoewel die maksimumgevangene toegang tot hierdie programme het, stel Champion 

(1990:217) <lit duidelik <lat maksimumgevangenisse streng bewakingsgerig is en min of byna 

geen pogings aanwend om gedragsverandering by die maksimumgevangene teweeg te bring nie. 

In sy omvattende studie na aanhouding in maksimumgevangenisse maak Fox (1982:141) 

melding van die feit <lat daar ook programme bestaan wat deur gevangenes self geYnisieer en 

beheer word. Deelname aan of inskakeling by hierdie programme wissel tussen 59% en 24% in 

vyf maksimumgevangenisse waar statistiek bekom is. Aan die begin van hierdie aktiwiteite was 

Kalifomie die uitsondering deurdat slegs 9% van die gevangenes aan hierdie gevangenesgroepe 

behoort het. Dit moet egter gemeld word <lat groepe wat op grond van ras en etnisiteit ontstaan 

118 



het deur die owerhede van Kalifomie verbied is (Fox 1982:141). Hierdie prentjie het egter 

intussen verander en die "California Union" het op die voorgrond getree as een van die 

vooraanstaande gevangene beheermodelle in Amerika (Champion 1990:312). Vier bree 

kategoriee is in die studie geklassifiseer, naamlik diegene wat op rasse- en etniese grondslag hul 

eie saak bevorder, godsdiensgroepe, selfhelpgroepe en spesiale belangegroepe wat hoofsaaklik 

sport en rekreasie-ontwikkeling as oogmerk het. Alhoewel die groepe nie formele 

behandelingsprogramme bedryf nie, vorm hulle tog 'n belangrike deel van die sosiale struktuur 

binne gevangenisse (Duffee 1989:356). 

5. 7 BEWAKING VAN DIE LANGTERMYN MAKSIMUMGEV ANGENE 

Archambeault en Archambeault (1982:350-351) gee die volgende doel van veilige bewaking in 

Amerikaanse gevangenisse: 

• om gevangenes wettig en menswaardig aan te hou 

• om ontvlugtings te voorkom en om te alle tye rekenskap van alle gevangenes te kan gee 

• om kontrole en beheer te handhaaf 

• om die lewens, gesondheid, persoon en eiendom van gevangenes, personeel en die 

gemeenskap te beskerm 

• om beheer in 'n positiewe klimaat uit te oefen. 

Die taakbeskrywing van die Amerikaanse korrektiewe beampte behels taakverrigting in 

onaangename fisiese en interpersoonlike milieu. Daar word na 'n hoe mate van 

verantwoordelikheid vir antler mense, bedreiging van eie veiligheid en roterende skofte verwys. 

In 'n ondersoek deur Lombardo (1981:36) is daar bevind dat 50% van sy respondente fisiese 

gevaar en geestelike spanning as faktore van dissatisfaksie in hul werk voorhou. Die 

aanwending van hulpmiddels wat veiligheid verhoog, is egter positief deur personeel beleef. 

Sekuriteit het die afgelope vyf dekades verbeter deurdat gevangenisse tegnologiese vooruitgang 

aangewend het om 'n hoer vlak van sekuriteit, veiligheid en operasionele effektiwiteit te bereik. 

Elektroniese toerusting behoort egter nooit die totale vervanging van personeel ten doel te he nie 

(Rauch 1987:46). Die volgende elektroniese bewakingshulpmiddels word volgens Rauch 

(1987:46-48) in gevangenisse waar 'n hoe mate van sekuriteit gehandhaaf moet word, 

aangewend: 
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• geslote baan televisie: Die aanwending van geslote baan televisie ( cctv) is koste-intensief 

en word daarom slegs in uitsonderlike gevalle geYnstalleer. Dit is 'n uitstekende hulpmiddel 

vir monitering van grensdrade, dakke, tonnels, pypgange en ander gange. Sommige stelsels 

1s so ontwerp dat ongemagtigde beweging 'n alarm laat afgaan. Hierdie 

bewakingshulpmiddel kan nooit in afwesigheid van personeel ten volle bedryf word nie. Die 

term "tape editing" word egter van tyd tot tyd toegepas. Op hierdie wyse kan daar dan gesien 

word waar moontlike onwettige aktiwiteite geskied (Toch & Grant 1991 :101). 

• roepsisteme: Roepsisteme vanuit 'n sentrale beheerkamer stel beheeroffisiere in staat om 

met seksies of die hele gevangenis te kommunikeer. Weens die feit dat afkondigings in die 

hele gevangenis tot probleme in ander seksies kan lei, word daar meestal in noodgevalle slegs 

met seksies in verbinding getree. Inluisterfasiliteite het tot gevolg dat individuele selle 

gemonitor kan word. 

• tweerigtingradio's: Binne 'n bepaalde frekwensie verskaf draagbare- en mobiele 

tweerigtingradio's asook 'n basisstel oor 'n beperkte afstand oombliklike kommunikasie. 

Kraglewering van die basisstel bepaal die afstand waaroor daar kontak gemaak kan word. 

Magtiging moet vanaf die Federale Kommunikasiekommissie verkry word voordat 'n 

radiofrekwensie benut mag word. 

• liggaamsalarms: Geselekteerde personeel word van alarms voorsien sodat hulp in 

noodgevalle ontbied kan word. Twee basiese tipes liggaamsalarms is tans in gebruik. Die 

ultrasoniese sisteem versprei 'n onhoorbare sein na ontvangers wat dertig liniere voet uit 

mekaar gernstalleer is en in kontak met die beheersentrum is. Die tweede alarmsisteem is 

geskoei op die sending van 'n gekodeerde frekwensie gemoduleerde radiosein waarvolgens 

die geaktiveerde alarm gerdentifiseer word. 

• . telefoontoerusting: Binne maksimum- en sommige ander gevangenisse bestaan daar twee 

telefoonstelsels. Een maak voorsiening daarvoor dat daar op normale wyse na eksteme 

bestemmings geskakel kan word. Gevangenes kan normaalweg weens die ligging van 

hierdie telefone nie daarvan gebruik maak nie. Inteme stelsels is egter van groot waarde vir 

bewakingsdoeleindes. Dit word as 'n integrale deel van die sekuriteitstelsel beskou. Spesiale 

kenmerke van inteme telefoonstelsels sluit die volgende in: 

Wagroep 

Noodalarm 

Geen-skakel alarm 

Hierdie kenmerk stel elke personeellid wat besig is om gevangenes te tel in staat om 

gelyktydig met die beheerkamer te kommunikeer totdat totale korrek is. 

Wanneer hierdie funksie geaktiveer word, ontstaan daar 'n noodnetwerk van vooraf 

aangewese telefone wat gelyktydig geaktiveer word. 

Die geen-skakel alarm aktiveer outomaties as 'n gehoorstuk vir ten minste 15 minute van 
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die basisinstrument verwyder is. Die Jigging van die instrument word ook aangedui. 

Uitvoerende reg van Personeel by sekere telefone kan oproepe onderbreek wanneer lyne beset is wat meebring 

toegang dat 'n noodoproep dadelik afgehandel kan word. 

Mak:simumgevangenes moet onder konstante supervisie wees. Daar word selfs 'n onderskeid 

getref tussen maksimumgevangenes en gevaarlike mak:simumgevangenes deurdat die twee 

groepe onderskeidelik in vlak IV en vlak: V gevangenisse aangehou word (Rauch 1987:5). 

Alhoewel beide hierdie vlakke mak:simumgevangenisse op die oog af dieselfde lyk, is daar 

opmerklike verskille tussen die twee. Die vlak V gevangenis word as die absolute "end-of-the

line secure housing" beskryf (Rauch 1987:5). 'n Verdere verskil tussen die twee vlakke is die 

feit dat daar nie meer as 500 gevangenes in vlak: V mak:simumgevangenisse aangehou word nie, 

terwyl daar meer gevangenes in vlak IV mak:simumgevangenisse aangehou kan word (Rauch 

1987 :6-7). Alle selle in vlak: V mak:simumgevangenisse is binneselle terwyl selle in vlak IV 

mak:simumgevangenisse binne- of buiteselle kan wees. Die graad van supervisie wat op 

maksimumgevangenes van toepassing is, verskil ten opsigte van geslote sekuriteit en mak:simum 

sekuriteit. Beweging van gevangenes binne die twee vlakke maksimumgevangenisse verskil ook 

en word in die volgende tabel vergelyk: 

Tabel 6: Beweging deur gevangenes in Amerikaanse maksimumgevangenisse 
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Dit is uit die tabel duidelik dat albei groepe gevangenes nie vertrou word nie. Daar word 

beduidende klem op beperkte beweging en deelname aan programme geplaas. Dit is duidelik dat 

nie net die globale bewakingsfunksie in beide hierdie gevangenisse oorbeklemtoon word nie, 

maar fisiese toesig speel ook 'n belangrike rol wanneer gevangenes op enige wyse binne en buite 

die gevangenis moet beweeg. Die feit dat die maksimum kategorie buite selle aan beide die 

hande en voete geboei word, grens aan "oordadige" oorbeklemtoning van veilige bewaking. 

5.8 DISSIPLINE 

Weens die saamgedringde omstandighede wat in 'n gevangenis heers, met gepaardgaande 

afwesigheid van of tekort aan noodsaaklike lewensmiddele, is dissipline baie belangrik. Die 

tipiese Amerikaanse maksimumgevangenis het derhalwe baie reels wat daaglikse roetine uitspel 

en orde verseker. Verbreking van enige van hierdie reels is strydig met gesonde dissipline en 

kan nie binne die universum van geslotenheid van gevangenisse toegelaat word nie (Williamson 

1990:115). 

Effektiewe dissipline is gerig op die ontwikkeling van gedragspatrone wat die gevangene van 

hulp sal wees in toekomstige aanpassing binne die gemeenskap. Dit gaan derhalwe volgens 

Rauch (1987:46) nie net om die vermoe om by gevangenisregulasies aan te pas nie. Die 

aanpassing by gevangenisregulasies is egter 'n integrale deel van dissipline binne Amerikaanse 

maksimumgevangenisse. 

Nagel (1973:103) maak melding van afsonderingselle vir administratiewe en strafdoeleindes. 

Laasgenoemde is by uitstek 'n verskynsel in maksimumgevangenisse, aangesien antler 

gevangenisse gedragsmoeilike gevangenes by wyse van herklassifikasie en oorplasing na 'n 

maksimumgevangenis uit hul sisteem verwyder. Afsonderingselle vir strafdoeleindes word deur 

Nagel (1973:104) as 'n gevangenis binne 'n maksimumgevangenis beskryf. 

MacKenzie (Williamson 1990: 116) maak melding van die feit dat beperkte toegang en in 

sommige state totale afwesigheid van toegang tot parool weens lang vonnisse veroorsaak dat die 

toepassing van dissipline in maksimumgevangenisse onder groot druk verkeer. Jong gevangenes 

word uitgesonder as diegene wat meermale in konflik met personeel en gevangenes verkeer. 
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Swak toepassing van dissipline het nie net verlies aan beheer tot gevolg nie, maar bevorder 

bendebedrywighede en ander vorme van afwykende gedrag (Williamson 1990: 116). Abbott 

(1982: 145) som die resultate van swak dissipline soos volg op: "By the time you get out, if you 

get out, you are capable of anything, any crime at all". 

Volgens Toch (1992: 119) plaas die maksimumgevangene 'n hoe premie op personeel wat beheer 

oor hul omgewing uitoefen ten einde stabiliteit te verseker. Die gevoel is dat diegene wat nie 

reels oortree nie, steeds die versekering moet he dat reels streng toegepas sal word (Toch 

1992:124). 

e MARION MAKSIMUMGEVANGENIS, ILLINOIS 

Die Human Rights Watch (1991:74) dui aan dat dissiplinere optrede in alle gevangenisse in 

Amerika ooreenstem. Dissiplinere optredes sluit normaalweg aksies soos die opskorting van 

voorregte, plasing in afsondering en oorplasing na 'n hoer sekuriteitsgevangenis in (Human 

Rights Watch 1991:74). Die uiterste dissiplinere optrede in Amerika is volgens die Human 

Rights Watch (1991 : 7 5) oorplasing na die Marion maksimumgevangenis in Illinois. Die 

gevangenis kan 435 manlike gevangenes huisves en word by uitstek gebruik om gevangenes te 

huisves wat ernstige oortredings binne ander gevangenisse gepleeg het, asook diegene wat oor 

absolute ontvlugtingspotensiaal beskik of gevangenes met 'n hoe profiel wat moontlik deur 

buitegroepe ontset kan word. Laasgenoemde gevangenes word in 'n kelderafdeling aangehou. 

Elke gevangene in Marion maksimumgevangenis word permanent in 'n enkelsel aangehou, 

behalwe vir baie kort periodes (tussen 7 en 11 ure per week) tydens rekreasie, stortgeleentheid en 

besoek aan die hospitaal en regsbiblioteek (Human Rights Watch 1991 :76). Rekreasie beteken 

in baie gevalle slegs stapoefening in die gang tussen twee rye selle. Gevangenes word altyd 

geboei as hulle buite selle beweeg. 'n Kissie word oor die slot van die boeie geplaas om te 

verhoed dat gevangenes daarmee peuter (Human Rights Watch 1991 :76). 

Die selle is volgens Human Rights Watch (1991:76) modern en beskik oor 'n televisiestel, bed, 

toilet en wasbak. Geen ander meublement word in selle toegelaat nie, behalwe in die geval van 

hoe-profiel gevangenes, wat ook oor storte beskik ten einde beweging buite selle nog verder te 

beperk. Voordat gevangenes na hul selle terugkeer vind lyf- en rektale visentering plaas. 
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Beweging binne die sel word in die geval van swak gedrag soos kosgooiery beperk tot 'n 

vasgebinde posisie op die bed, soms vir etlike ure. Voeding vind in die selle plaas en werk word 

ook in die selle verrig. Gevangenes word toegelaat om boeke in hul besit te he. 

Besoeke is beperk tot vyf nie-kontak besoeke per maand. Voorts kan gevangenes een 

kollekteeroproep per maand vanuit die beheersentrum maak. Sodanige oproepe is beperk tot 10 

minute. Daar bestaan geen maksimum tydperk van aanhouding in Marion maksimumgevangenis 

nie. Plasing van gevangenes word elke 90 dae heroorweeg (Human Rights Watch 1991 :77). 

Korrektiewe beamptes is <lit eens <lat Marion maksimumgevangenis 'n daadwerklike bydrae tot 

die veiligheid van antler gevangenisse lewer deurdat die mees gevaarlike en gewelddadige 

gevangenes geYsoleer word. Daar word voorts aangedui dat die blote bestaan van Marion reeds 

as afskrikmiddel vir antler gevangenes wat moontlik geweld kon pleeg, <lien en daarom 'n 

positiewe bydrae tot goeie dissipline binne maksimumgevangenisse maak (Human Rights Watch 

1991:77). 

5.9 BENDE-AKTIWITEITE EN DIE BANTERING VAN GEDRAGSMOEILIKE 

GEVANGENES 

Volgens Irwin (Greenberg 1977:21) bestaan tekens van 'n subkultuur binne gevangenisse in 

Amerika sedert 1939. Donald Clemmer (Greenberg 1977:22) het in 1940 en daarna studies 

ondemeem om vas te stel wat die sosiale verhoudinge tussen gevangenes behels. Tydens hierdie 

studies het <lit aan die lig gekom <lat bepaalde gevangene-norme en waardes wel bestaan. 

Identifisering met en inskakeling by hierdie gevangene-norme geskied meer dikwels wanneer 

gevangenes lang vonnisse uitdien. Hoe langer inskakeling by die stelsel geskied, hoe moeiliker 

was <lit vir gevangenes om weer by die vrye samelewing aan te pas (Greenberg 1977:24). 

Gevangenisbendes in Amerika het volgens Rauch (1987:154) eers gedurende die 1970's en 

1980's van nasionale belang geword weens toenemende insidente van moord, aanranding e)l 

antler ontwrigtings waarby gevangenisbendes betrokke geraak het. Rauch (1987:155) meld <lat 

drie persent van die totale gevangenesbevolking in staats- en federale gevangenisse in Amerika 

aan bendebedrywighede deelneem. Die grootste hoeveelheid van hierdie gevangenes word in 

maksimumgevangenisse aangehou. 
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Volgens Champion (1990:227) is kenners dit eens dat die gevangenesubkultuur in alle 

gevangenisse m Amerika bestaan. Dit 1s egter baie beter georganiseerd m 

maksimumgevangenisse waar gevangenes lang vonnistermyne uitdien as in byvoorbeeld 

minimum sekuriteitsgevangenisse waar daar 'n hoer omset in die gevangenisbevolking is. 

Die Criminal Justice Institute (1985:13-19) het in New York 'n verslag, "Prison Gangs: Their 

extent, nature and impact on prisons" saamgestel vir voorlegging aan die United States 

Department of Justice. Hier volg nou 'n bondige samevatting van die mees kardinale aspekte 

rakende bendes in Amerikaanse gevangenisse in die algemeen, maar ook in Amerikaanse 

maksimumgevangenisse in die besonder, soos wat dit in die vermelde verslag uiteengesit is: 

e BENDE-ORGANISASIE 

Navorsing toon dat bendes oor die algemeen gedisorganiseer is en deelname aan aktiwiteite 

varieer aansienlik. Ongesofistikeerde, maar gewelddadige metodes word aangewend om 

aktiwiteite uit te voer. Bendes is eweredig in groepe verdeel. In baie gevalle word optrede 

gemodelleer op bestaande prosedures in familiebesighede. Die meeste bendes het 'n vertoon van 

macho-kameraderie. Terwyl daar in 'n groot mate op inisiatiewe van bendeleiers gehandel word, 

verskil die aard van finansiele- en dienstransaksies aansienlik van een bende na 'n antler. 

e LIDMAATSKAP 

Lidmaatskap word algemeen op ras gegrond, terwyl vorige assosiasie ook 'n bydraende faktor is. 

Ander belangrike indikators is gedeelde politieke- en geloofsoortuigings asook lewensstyle. 

Lidmaatskap duur dikwels lewenslank. Verlating van die bende word as verraad beskou en bring 

swaar straf mee. Lidmaatskap eindig egter wanneer 'n persoon vrygelaat word. 

e LEIERSKAP 

Kriteria vir leierskap sluit dapperheid, senioriteit, die uitvoer van gewelddadige aksies en die 

tentoonstelling van charismatiese kwaliteite in. In sommige bendes word leierskap deur 'n raad 

of komitee gedeel. Periodieke opvolging van leiers vind plaas en 'n leier hou sy posisie selde 
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langer as twee jaar. Verandering vind plaas deur middel van komiteekeuse of deur die 

handhawing van sterker persoonlikheidseienskappe. 'n Klein hoeveelheid bendes funksioneer 

sonder amptelike leierskap. 

e BENDEGEDRAG 

Die kemelemente van goeie bendegedrag sluit die volgende aspekte in: 

• lojaliteit tot die groep 

• voldoen aan die geheime kodes 

• vertoon 'n samewerkende benadering tot gevangenisowerhede. 

Bendes dwing gehoorsaamheid met vrees, intimidasie en dreigemente van geweld af. Bende

dissipline het min agting vir menselewens en die konsekwensies van moord op 'n 

medegevangene weerhou bendelede nie van geweld nie. Bendelede verwerf prestige deur hul 

vermoe om antler gevangenes asook aktiwiteite binne die gevangenis te beheer. Geld, dwelms en 

persoonlike besittings is gereedskap om beheer uit te oefen en aan antler bendelede se behoeftes 

te voorsien. Assosiasie met gevangenes wat nie deel van die bende is nie, word vermy. 

Saketransaksies is egter hierby uitgesluit. Nie-bendelede kan deur bendes beheer word en 

diegene word derhalwe as passief, waardeloos en swak beskou. Alhoewel bende-verwante 

aanrandings op personeel toegeneem het, verdra bendes die personeel en vermy kontak met 

hulle. 

e PROBLEME VEROORSAAK DEUR GEV ANGENISBENDES 

Administratiewe probleme waarvoor bendes verantwoordelik is, verskil aansienlik van bende tot 

bende en ook van gevangenis tot gevangenis. Die verslag wat supra vermeld word, meld egter 

dat beramings toon dat bendes vir 85% van emstige probleme onder gevangenes verantwoordelik 

is. Die aspekte wat infra vermeld word, is van die vemaamste probleme wat deur bendes 

veroorsaak word: 

• bekendstelling en verspreiding van dwelms in gevangenisse 

• intimidasie van swakker gevangenes 

• afpersing en af dreiging 

• inteme bendegeweld en geweld tussen verskillende bendes 
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• toename in rasse- en etniese spanning wat tot antler steurings aanleiding gee 

• moord van medegevangenes op kontrak. 

Die voorrnelde probleme is meestal die resultaat van aktiwiteite wat teen antler gevangenes 

gemik is, eerder as teen personeel. Dit kom voor of bendes prosedures binne die gevangenis 

ontgin. Weens die feit dat bendebedrywighede dan nie daarop ingestel is om aktiwiteite te 

ontwrig nie, word dit deur personeel waargeneem asof daar weinig negatiewe invloed deur 

hierdie bedrywighede uitgeoefen word (Rauch 1987:156). 

Besoeke deur familie en vriende is die een aktiwiteit wat die minste deur bende-aktiwiteite 

geraak word, aangesien dit die vemaarnste roete vir kornrnunikasie, geld en dwelms tussen die 

straat en die gevangenis is. Die meeste gevangenisbendes het dan ook bande met straatbendes in 

Arnerika. Daar is reeds volgens Rauch (1987:157) afdoende bewys dat sornrnige bendes die 

gevangenis as basis vir kriminele aktiwiteite binne die gemeenskap aanwend. 

e STRATEGIESE BEKAMPING VAN BENDEBEDRYWIGHEDE 

Daar word van verskeie metodes van identifisering van bendelede en hulle aktiwiteite gebruik 

gemaak. Bendelede word aan die hand van selferkenning, visuele bewyse soos tatoeerrnerke, 

rapportering deur antler bendelede, assosiasie met bekendes, die besit van bende-literatuur en 

inform.ante uitgeken (Rauch 1987:157). Een van die akkuraatste aanduiders van betrokkenheid 

by bendes is volgens Rauch (1987:157) vorige betrokkenheid van 'n gevangene by 'n 

motorfietsbende. Waamemingsmetodes sluit direkte observasie, monitering van korrespondensie 

en eksaminering van rekords van gevangenes in. 

Die wisseling in die aard van individuele bendes, gevangenisse en jurisdiksies het tot gevolg dat 

verskeie benaderings tot die inperking van bende-aktiwiteite gevolg word. Rauch (1987:157) is 

van mening dat vroee identifikasie van bendelede, skeiding van bendelede en die isolasie van 

bendeleiers van die beste metodes is om bendes te beheer. Sornrnige administrateurs beskou 

goeie lid-gevangene verhoudinge ook as 'n vemame teenvoeter vir bendebedrywighede. Ander 

aksies wat 'n waardevolle bydrae tot bekamping van aktiwiteite lewer, is die voorkoming van 

werwing en inrigting-wye verspreiding van bendelede. Van die mins suksesvolle metodes is 
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huisvesting in klein eenhede, uitstel van vrylatingsdatums, die onderskepping van 

kommunikasiemiddels en minimale aandag aan die probleem (Rauch 1987:158). 

e STEURNISSE BINNE GEVANGENISSE IN AMERIKA 

Dit gebeur van tyd tot tyd <lat daar steurnisse binne maksimumgevangenisse ontstaan. Rauch 

(1987:177) vestig die aandag daarop dat hierdie steurnisse te wyte kan wees aan nie

institusionele sowel as institusionele oorsake. Aspekte van 'n nie-institusionele aard sluit 'n 

flegmatiese publiek, houding tot straf deur howe en die publiek, hand-tot-mond begrotings vir 

gevangenisse en onregverdigheid in die regsisteem in. Institusionele oorsake sluit wedywering 

tussen bendes, rasse-wanbalans, kos, mediese dienste, rekreasie, posdienste, beleid ten opsigte 

van besoeke, koopware en kommunikasie in (Rauch 1987:181-183). Al die voormelde aspekte 

kan indikators vir gedragsmoeilike optrede wees en behoort deurentyd gemonitor te word. 

Rauch (1987:181) is verder van menmg <lat die spanning wat aanhouding binne 'n 

maksimumgevangenis meebring vir baie probleme verantwoordelik kan wees en sonder die 

volgende faktore uit as die vernaamste aanduiders van spanning wat tot gedragsmoeilike optrede 

aanleiding kan gee: 

• 'n rustelose atmosfeer onder gevangenes 

• 'n gebrek aan kommunikasie tussen personeel en gevangenes 

• baie versoeke om van sel, of werkplek te verwissel 

• abnormaal baie versoeke vir oorplasing na 'n antler gevangenis 

• gevangenes vermy etenstye en deelname aan eetparades 

• 'n toename in self-segregasie in ras of etniese groepe 

• 'n toename in ongewone gevangene-vergaderings. 

5.10 OPVOEDINGSPEIL VAN LANGTERMYN MAKSIMUMGEV AN GENES 

Coffey (1987:116) dui aan <lat funksionele ongeletterdheid 'n omvangryke probleem in Amerika 

is. Dit word vermeld <lat ongeletterdheid die land sowat $244 biljoen per jaar aan maatskaplike 

dienste, werkloosheid, misdaad en antler probleme kos. Volgens die Correctional Education 

Association (Fox & Stichcomb 1994:340) kan so veel as 75% van alle gevangenes in Amerika 

funksioneel ongeletterd wees. Die Bureau of Justice (1995:1) dui aan <lat slegs 254 per 100 000 
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van die totale volwasse manlike gevangenisbevolking na skoolopleiding verdere opleiding 

voltooi het. Daar is egter 1 734 per 100 000 van die totale volwasse manlike 

gevangenisbevolking wat nie oor hoerskoolopleiding beskik nie. 

Volgens Bell (1983:12) het 42% van alle langtermyngevangenes in Amerika die een of antler 

vorm van leertekortkoming en is hul bewese skoolprestasies ook swak. Fox (1983:18) vestig die 

aandag daarop dat 6% van alle gevangenes geen skoolopleiding hoegenaamd het nie, terwyl die 

gemiddelde gevangene skoolopleiding het wat laer as hoerskoolvlak is. Adler (1994:425) dui 

aan dat een derde van alle gevangenes tussen die ouderdom 20 tot 29 jaar hul hoerskoolloopbaan 

voltooi het, in vergelyking met 85% van die algemene bevolking tussen die ouderdom 20 tot 29 

Jaar. 

Williamson (1990: 136) vermeld die feit dat 'n volledige reeks akademiese dienste aan 

gevangenes, wat die maksimumgevangene insluit, gelewer word. Voorts is daar verskeie 

kolleges en universiteite wat volledige opvoedkundige dienste binne die gevangenis lewer. Dit is 

derhalwe teoreties haalbaar dat 'n gevangene sonder opvoedkundige agtergrond in die 

gevangenis opgeneem kan word en 'n skoolopleiding kan voltooi voordat hy vrygelaat word 

(Williamson 1990:136). Volgens Palmer (1994:27) word standaard en remedierende 

opvoedkundige programme binne gevangenisse met positiewe resultate geassosieer. Positiewe 

resultate is ook deur Gottschalk (Palmer 1994:27) aangeteken in een derde van die programme 

waarvan opvoedkundige programme 'n deel gevorm het. 

Toegang tot opvoeding binne veral maksimumgevangenisse is nie kreukelvry nie. Williford 

(1994:5) maak melding van verskeie stremmende faktore wat toeganklikheid tot naskoolse 

onderrig bemoeilik. Onvoldoende biblioteekgeriewe, minimum voorsiening van "op kampus" 

geriewe by gevangenisse, algemene onkunde rakende opvoedingsgeleenthede en departementele 

gebrek aan belangstelling is maar 'n paar van die probleme waarmee geworstel word ten einde 

gevangenes van naskoolse onderrig te voorsien. Daar is ook nog die probleem van kompetisie, 

aangesien verskeie state deelname aan opvoedkundige programme verpligtend maak en om die 

rede nie te vinde is vir die aanbieding van soortgelyke programme deur eksteme organisasies nie 

(Williamson 1990:135). Daar is tans verskeie hofsake binne Amerika aan die gang oor die 

aangeleentheid, asook die gepaardgaande inmenging met gevangenes se konstitusionele regte. 
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Williford (1994:168) toon aan <lat opvoeding onontbeerlik is met die aanhaling van resultate wat 

met die deurloping van hetsy graad- of diplomakursusse behaal is. Residivisme is heelwat laer 

onder gevangenes wat in die gevangenis 'n kwalifikasie behaal het as onder diegene wat nie 

ingeskrewe studente was nie. Proefnemings wat tussen 1974 en 1979 in Alabama, Maryland en 

New Jersey gedoen is, het as resultaat getoon <lat oortreder-studente teen heelwat laer koerse 

residiveer as diegene wat nie studente was nie (Williford 1994:168). Gevangenes se houding 

teenoor hoer onderwys word as positief bestempel en daar is selfs gevangenes wat as 

onderwysers opgelei word (Williford 1994:47). 

5.11 REKREASIE 

Die positiewe bydrae wat rekreasie tot 'n rustige atmosfeer binne maksimumgevangenisse maak, 

word volgens Adler (1994:426) reeds vir baie lank besef. Die sosiale lewe binne die gevangenis 

kan nie daarsonder voorgestel word nie. Rekreasie moet 'n uitlaatklep vir energie van soveel as 

moontlik gevangenes voorsien (Rauch 1987:182). Die siening is voorts <lat rassevermenging op 

groot skaal met rekreasie moet plaasvind (Rauch 1987:183). 

Die ontwikkeling en lewering van 'n verskeidenheid programme, wat rekreasieprogramme 

insluit, moet volgens Rauch ( 1987:39) binne die raamwerk van sekuriteit en dissipline aan 

gevangenes gebied word. Sodanige programme verlig spanning, maar bring ook risiko' s in 

terme van sekuriteit mee en moet daar 'n balans gesoek word tussen aktiwiteite wat nie 'n groot 

risiko inhou nie en die mate van aktiewe deelname daaraan deur gevangenes (Rauch 1987:39). 

Gevangenisrekreasie neem 'n legio vorme aan. Dit wissel van sirkulere stapoefeninge vir een 

uur per <lag tot musiek en individuele radio's tot die maak en verkoop van handwerk (Adler 

1994:426). Personeel ondersteun basies enige rekreasieprogram wat nie 'n veiligheidsrisiko 

inhou nie. Sport is veral oorheersend. Dis veral sportsoorte soos sagtebal, basketbal, boks en 

selfs rugby en sokker wat onder die personeel gewild is omdat <lit die gevangenes laat stoom 

atblaas (Adler 1994:427). 
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5.12 ARBEID EN OPLEIDING VAN MAKSIMUMGEVANGENES 

Mueller (Thomas 1977:110) beskryf die oorgrote meerderheid gevangenes m Amerika as 

ekonomiese mislukkings wat nie oor vaardighede en werksetiek beskik om deur middel van 'n 

beroep 'n lewensbestaan te maak nie. Fox (1982:7) gee egter 'n ekstra dimensie aan arbeid binne 

maksimumgevangenisse wanneer hy aandui <lat gevangenesarbeid die een gebied is waar daar 

substansiele samewerking en konsensus tussen gevangenes en personeel bestaan. Die meeste 

take word vrywillig verrig in ruil vir vergoeding in die vorm van byvoorbeeld geld (Fox & 

Stichcomb 1994:126) en afslag op vonnis (Erlich 1996:1). Die meeste maksimumgevangenes 

verkies volgens Fox (1982:7) dan ook om aan betekenisvolle aktiwiteite deel te neem. Nichols 

(Erlich 1996: 1 ), die hoof van die "Prison Blues jeans-making Operation" in Oregon dui aan <lat 

deelname aan gevangenisarbeid vrywillig is en <lat addisionele opleiding deelname stimuleer. 

Ten spyte van die positiewe beeld wat hierbo geprojekteer word, is die werklikheid nie so 

skilderagtig nie. Adler (1994:424) maak melding van die hartseer geskiedenis wat opleiding van 

maksimumgevangenes omhul. Dit word vermeld <lat die staat se winsmotief hoe prioriteit bo 

betekenisvolle opleiding aan gevangenes geniet. Kalifomie het lankal reeds aangedui <lat die 

rehabilitasie van gevangenes nie deur arbeid moontlik is nie (Erlich 1996: 1). Gevangenes kan 

ook nie almal in werkswinkels benut word nie. Weens die feit <lat gevangenes afslag op vonnisse 

kan verdien as gevolg van werkverrigting word diegene wat nie werk het nie benadeel. 

Gevangenes wat nie by die werk opdaag nie, verloor voorregte en kan selfs aan alleenopsluiting 

blootgestel word (Erlich 1996: 1 ). Laasgenoemde stappe plaas 'n groot vraagteken oor die 

vrywilligheid van arbeidverrigting. 

Die omstandighede in maksimumgevangenisse bring mee <lat personeel eerder sal poog om 

sosiale beheer voorop te stel (Fox 1982:7). Die gevolg is <lat beperkte werksgeleenthede 

beskikbaar gestel word, terwyl daar streng opgetree word teen diegene wat nie die 

werksregulasies nakom nie. Werk word in baie gevalle aangewend as afskrikmiddel vir diegene 

met onaanvaarbare gedrag. Die gevolg is verdere renons in werk deur persone wat reeds 

daarvoor bekend is <lat hulle nie wil werk nie (Fox 1982:8). 

V aardigheidsopleiding het ten doel om die gevangene met bemarkbare vaardighede soos 

dataverwerking, yskas- en engineherstelwerk toe te rus. Binne maksimumgevangenisse word 

hierdie opleiding gekniehalter deur swak instrukteurs, verouderde gereedskap en wetlike 
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beperkinge ten opsigte van beroepe wat vrygelate gevangenes mag verrig (Duffee 1989:353). 

Kurrikulumontwikkeling hou nie tred met verandering in die vrye arbeidsmark nie en swak 

klassifikasieprosedures het tot gevolg <lat opleiding skade lei. Vaardigheidsopleiding is ook 

onvoldoende vir plasing van gevangenes in 'n beroep na vrylating. Voorts word gevangenes nie 

geskool in metodes om werk te vind en te hou nie. Loopbaanbeplanning geniet geen aandag nie 

(Duffee 1989:354). 

Roberts (1994:285-286) beskryf vier kontemporere modelle vir die gebruik van 

gevangenesarbeid in Amerika. Alhoewel die tradisionele staatsgebruikmodel die meeste op 

maksimumgevangenes toepassing vind, moet die antler drie modelle ook ter wille van 

volledigheid vermeld word: 

• die tradisoinele staatsgebruikmodel: Produkte wat vervaardig word se gebruik is beperk 

tot staats- en plaaslike regeringsvlak. Maksimale aanwending van gevangenes en bekamping 

van ledigheid vind plaas. Fiskale vergoeding is laag. Maksimumgevangenes word tot 'n 

groot mate aan hierdie model blootgestel. 

• die gedeelde risikomodel: Met hierdie model kry privaat maatskappye die geleentheid om 

hul produk deur gevangenes te laat vervaardig met verkope aan staatsinstellings. Die staat is 

in beheer van die arbeidsmag, terwyl die privaatsektor meer op ontwerp en bemarking fokus. 

• die korporatiewe model: Die gevangenisindustrie is byna vrystaande en die privaatsektor 

beheer <lit. Gevangenisbetrokkenheid is oor die algemeen beperk tot veiligheidsaspekte en 

voorsiening van opgeleide werkers. 

• die vrye ekonomie-model: Sake- en werkverskaffingsbesluite word deur die privaatsektor 

geneem. Markverwante lone word aan gevangenes betaal, wat op sy beurt weer vir verblyf, 

etes en restitusie voorsiening moet maak. Staatsverantwoordelikheid is beperk. 

Gegewe die feit <lat meer as 95% van alle gevangenes volgens Roberts (1994:287) uiteindelik 

weer vrygelaat gaan word, is <lit geregverdig om in die opleiding van langtermyn 

maksimumgevangenes te bele. Die opleiding van maksimumgevangenes word egter nog te veel 

oor die boeg van veiligheid aan beperkings blootgestel (Roberts 1994:288). As <lit egter in ag 

geneem word <lat 'n verteenwoordigende deel gevangenes tot die maksimum veilige 
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bewakingskategorie behoort, is die risiko' s verbonde aan uitgebreide arbeidsblootstelling taamlik 

omvangryk. Walter Dickey (Elbow 1995:3) laat horn egter as volg uit oor werkverrigting deur 

maksimumgevangenes: 

"Working is really good for offenders. First they get to earn some money. Second, it's an 

activity, and that's good. Third, and probably most important of all, the development of 

work habits is essential to successfully re-enter the workforce. Learning discipline, how to 

follow directions, how to work with others, these are really important habits. Many 

prisoners do not have them because they haven't worked a lot". 

Die Federale Buro van Gevangenisse (Roberts 1994:291) het vasgestel dat daar 'n korrelasie 

tussen arbeidverrigting in die gevangenis en na-vrylating sukses is. Werksondervinding wat in 

die gevangenis opgedoen is, het voordelige invloede op indiensneming, inkomste en die 

suksesvolle voltooiing van parool en gemeenskapsupervisie vir 63,1 % van die kontrolegroep in 

'n tydperk van 12 maande na vrylating gehad. 

5.13 KEURING, PLASING EN OPLEIDING VAN PERSONEEL 

Die keuring en toewysing van personeel vir maksimumgevangenisse is volgens Rauch (1987:14) 

moontlik die belangrikste aanwending van hulpbronne binne die Amerikaanse korrektiewe 

stelsel. Bedrewe personeel word benodig om kwaliteit dienste te lewer ten einde die stelsel 

effektief te maak. Rauch (1987:175) is van mening dat 'n beduidende hoeveelheid voorvalle 

binne maksimumgevangenisse direk aan swak bestuur van gevangenisse gekoppel kan word. 

Om hierdie rede is die keuring van geskikte bestuurslede vir die gevangenis van kardinale 

belang. Personeel is volgens Rauch (1987:176) die fondasie waarop alle programme binne die 

gevangenis gevestig en geadministreer word. 

Die American Correctional Association het tydens 'n opname in 1978 bevind dat gereelde 

verwisseling in die bestuur van 'n gevangenis tot onstabiliteit in die gevangenisbevolking 

aanleiding gee (Rauch 1987:176). Dieselfde geld vir gedurige verwisseling van personeel. Die 

probleem is egter groter in maksimumgevangenisse aangesien personeel swak besoldig word in 

verhouding tot die gevaar waaraan hulle blootgestel word en gereeld skofte moet werk. Hoer 

stresvlakke is teenwoordig by personeel in maksimumgevangenisse. Laasgenoemde het hoe 

personeelomset tot gevolg (Rauch 1987:176). Organisatoriese faktore soos die werksomgewing 
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en werkersunies asook humane faktore soos die gevangene, medepersoneel en die publiek is 

bydraend tot hoe stresvlakke onder korrektiewe beamptes (Williamson 1990:150-154). 

Volgens Jurik (Williamson 1994:89) is die intree-kwalifikasie vir korrektiewe beamptes in 

Amerika steeds laag, maar die beroep verg groter toegewydheid en professionaliteit as 15 jaar 

gelede. Williford (1994:37) dui egter aan dat die minimum kwalifikasie waaroor korrektiewe 

beamptes in die meeste state van Amerika vandag moet beskik om aangestel te word, voltooide 

hoerskoolopleiding is. Daar word nou veral aandag geskenk aan die werwing van persone wat 

reeds akademies gekwalifiseerd is. Die uitgangspunt is dat diesulkes beter daartoe in staat sal 

wees om die eise van die beroep te verwerk en terselfdertyd groter uitsette sal kan lewer 

(Williamson 1990:90). 

Die korrektiewe beampte is verantwoordelik vir bewakingsfunksies, ondersteuning, behandeling 

en administratiewe take (Williamson 1990:94). Mensekennis is die hoofvereiste, aangesien daar 

gedurig interaksie tussen personeel onderling is, maar ook tussen personeel en gevangenes. 

Tegniese vaardighede en konseptuele vaardighede vorm saam met mensvaardighede die kern van 

'n goeie korrektiewe beampte (Williamson 1990:99). Houle (1980:56) wys egter op die feit dat 

weinig professionele personeel hul opvoedkundige ontwikkeling voortsit, wat afbreuk doen aan 

self groei met gepaardgaande dissatisfaksie op die werksgebied. 

5.14 SAMEVATTING 

Die klem wat daar op veilige bewaking van gevangenes geplaas word, het uit die voorafgaande 

bespreking telkens na vore gekom. Bantering van gevangenes word op maksimum sekuriteit 

geskoei, wat meebring dat die uitgangspunt tydens klassifikasie van gevangenes ook op "last 

resort" aanhouding gemik is, vandaar die oorklassifikasiesindroom soos voorheen in hierdie 

hoofstuk onder klassifikasie van gevangenes vermeld. Verskeie nuwe gevangenisse wat in 

Amerika opgerig word, het aanhouding in maksimum sekuriteitsomstandighede ten doel. Dit 

bring mee dat gevangenes teen enorme koste in veilige bewaring gehou word. 

Dit blyk dat behandelingsprogramme meer prominensie in medium en mm1mum 

sekuriteitsgevangenisse geniet as in maksimumgevangenisse. Die omgekeerde kan egter van 

bewaking en die toepassing van dissipline gese word. Weens die feit dat aanhoudingsyfers in 
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maksimumgevangenisse so hoog is, het <lit 'n negatiewe effek op die resultate van 

behandelingsprogramme. Dit kom ook duidelik na vore <lat faktore soos 'n lae opvoedingspeil 

bydraend tot hoer gevangenesgetalle is. Hierdie stelling word deur Williford ( 1994: 3 7) gestaaf 

deurdat daar aangedui word <lat "inmates usually have tipically not fared well in traditional 

academic settings prior to their incarceration". 

In 'n land met byna 264 miljoen inwoners kan <lit te wagte wees <lat die gevangenisbevolking 

omvangryke afmetings moet aanneem. Dit bring mee <lat Amerika, wat ook die hoogste 

aanhoudingsyfer per 100 000 van die bevolking in die wereld het, een van die voorlopers op 

penologiese gebied moet wees. Ten spyte hiervan ontstaan die retoriese vraag of die 

oorbeklemtoning van veilige aanhouding soos <lit in Amerika toegepas word, nie meer bydra tot 

die kriminalisering van die bevolking as tot die ontwikkeling van oortreders nie? 

135 



136 



137 



138 



HOOFSTUK 6: DIE STATUS QUO IN SUID-AFRIKA. 

6.1 INLEIDING 

Die Republiek van Suid-Afrika, gelee aan die mees suidelike punt van Afrika en kortweg bekend 

as Suid-Afrika, beslaan 'n oppervlak van 1 219 912 vierkante kilometer. Die land het besonder 

baie buurlande in Botswana, Lesotho, Mosambiek, Namibie, Swaziland en Zimbabwe. 

Daarbenewens het die land ook 'n kuslyn van 2 798 kilometer (United Nations 1995:1). Die land 

het in Julie 1995 'n totale bevolking van 45 095 459 gehad (United Nations 1995:2). Veertig 

persent van hierdie bevolking val in die ouderdomsgroep 0-14 jaar, terwyl 56% van die totale 

bevolking in die ouderdomsgroep 15-64 jaar val. Die land se bevolking toon 'n aanwas van 

2,61 % per jaar (United Nations 1995:2). 

Etnisiteit speel 'n groot rol in die land se bevolkingsamestelling. Van al die inwoners is 75,2% 

swart, 13,6% wit, 8,6% is kleurlinge en 2,6% is lndiers. Binne die 75,2% swartes is daar nege 

verskillende Afrikatale verteenwoordig, wat die diversiteit van die bevolking beklemtoon. 

Statistiek toon aan dat 76% van die bevolking bo die ouderdom 15 kan lees en skryf (United 

Nations 1995:2). As <lit egter in ag geneem word <lat 40% van die bevolking onder die 

ouderdom 15 is, maak <lit die geletterdheidsyfer kommerwekkend. 

Die land is opgedeel in nege provinsies en daar is drie amptelike hoofstede naamlik, Pretoria as 

administratiewe hoofstad, Kaapstad as uitvoerende hoofstad en Bloemfontein as wetgewende 

hoofstad (United Nations 1995:3). Ekonomies gesproke het Suid-Afrika se ekonomie in 1994 

met 2% gegroei. Die inkomste per kapita het in dieselfde tydperk R4 420 beloop. Met 'n 

werkloosheidsyfer van 32,6% was die inflasiekoers 9%. Voorts was 'n verdere 11 % van die 

bevolking onderbenut. Die waarde van die geldeenheid (in rand gemeet) teenoor die 

Amerikaanse dollar lyk vir die afgelope aantal jare as volg (United Nations 1995:4 met die 

uitsondering van 1996): 

Januarie 1996 
Januarie 1995 
Januarie 1994 
Januarie 1993 
Januarie 1992 
Januarie 1991 
Januarie 1990 
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R3,263 
R2,849 
R2,756 
R2,586 



Voormelde skets nie 'n rooskleurige prentjie in terme van ekonomiese vooruitgang vir die man 

op straat nie. Coetzee (1995:7) maak ook melding van die swak ekonomiese vooruitsigte wat in 

Suid-Afrika heers. Dit is teen hierdie agtergrond dat misdaad bekamp moet word en dit is ook 

binne hierdie parameters wat die land sy strafregstelsel moet bedryf. 

Die land se bestaande regsisteem is gebaseer op die Romeins-Hollandse reg en die Engelse 

gemenereg. Daar word voorsiening vir strafreg en siviele reg gemaak. Sedert 1994 het daar 'n 

besondere klemverskuiwing na fundamentele regte met die inwerkingtreding van die nuwe 

Grondwet van Suid-Afrika plaasgevind. Alle statute en regsreels is onderworpe aan die 

bepalings wat in die Grondwet vervat is. Met die instelling van die nuwe Grondwet is daar ook 

voorsiening gemaak vir die Konstitusionele Hof. Hierdie liggaam beskik oor die hoogste 

regsgesag in Suid-Afrika (Snyman 1995:17). 

Volgens Coetzee (1995:4) het Suid-Afrikaanse gevangenisse die Europese stelsel as volksvader. 

Uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt word daar reeds vanaf 1911 vir maksimumgevangenisse 

voorsiening gemaak deurdat artikel 3 (3) van die Gevangeniswet, (Wet 13 van 1911:bladsy 

onbekend), onder andere gevangenisse en tronke beskryf. Laasgenoemde twee kan egter 

onderskei word deurdat gevangenisse slegs veroordeelde misdadigers met 'n lang straftermyn 

huisves terwyl tronke weer persone met korttermyn strawwe en antler groepe soos 

verhoorafwagtendes aanhou (Steyn 1958:101-103). 

Uit 'n hedendaagse oogpunt moet egter vermeld word dat residivisme uiteindelik 

deurslaggewend was vir die ontstaan van die maksimumgevangenis soos dit vandag bekend is. 

Volgens Coetzee (1995:33) het die aanhoudende eskalering van emstige misdaad in die Unie van 

Suid-Afrika, met 'n gepaardgaande betrokkenheid daarby deur persone met vorige veroordelings, 

tot gevolg gehad dat daar gedurende April 1941 versoek is dat deskundiges die strafstelsel moet 

ondersoek met die doel om hervorming daarvan tot gevolg te he. Die Landsdown-kommissie is 

aangestel met 'n omvattende opdrag rakende straf- en gevangenishervorming. Na aanleiding van 

hierdie ondersoek het die Landsdown-verslag in 1947 verskyn (Steyn 1961:23). Steyn (1961:23) 

beskou die verslag dan ook as baie waardevol vir die regsplegingstelsel. Een van die 

aanbevelings van die Landsdown-kommissie was dan ook dat gevangenisse in primere 

gevangenisse, sekondere gevangenisse, gevangenisplase en vrylatingsdepots ingedeel moet word. 
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Volgens Coetzee (1995:34) vind die voormelde gedagte aansluiting by die hedendaagse 

maksimum-, medium- en oop gevangenisse wat in die Wet op Gevangenisse, Wet 8 van 1959, 

opgeneem is en vandag nog geld. Die maksimumgevangenis is derhalwe amptelik 37 jaar oud en 

die idee het na aanleiding van die Landsdown-kommissie byna vyftig jaar gelede ontstaan, maar 

nie-amptelik bestaan dit al reeds byna 300 jaar in die vorm van Robbeneiland wat, ironies 

genoeg, eers in 1961 amptelik tot maksimumgevangenis vir die aanhouding van sogenaamde 

sekerheidsgevangenes verklaar is (Departement van Korrektiewe Dienste 1994:4). 

Venter (1959:35) dui aan dat die alombekende Robbeneiland die heel eerste 

maksimumgevangenis in Suid-Afrika was deurdat dit as 'n bandietstasie gebruik is. Alhoewel 

dit nie in die begin as 'n maksimumgevangenis bekend gestaan het nie, het aanhouding op die 

eiland presies dit beteken. Volgens Van Wyk (1957:87) dui Kaapse Joemale tussen die jare 1652 

en 1732 aan dat alle persone wat gevonnis is na Robbeneiland, Batavia en Holland gestuur is. 

Gevangenisstraf is slegs vir baie emstige misdade opgele. Ene Jan Schopping het sy slaaf se vel 

met 'n roskam afgetrek en is op 19 Januarie 1702 as volg gevonnis: lyfstraf, waama hy 

gebrandmerk is en toe moes hy 99 jaar dwangarbeid op Robbeneiland gaan verrig (Van Wyk 

1957:88). Volgens die bandietrolle vanaf 1728 tot 1795 is prisoniers wat tot tronkstraf gevonnis 

is, slegs te Robbeneiland aangehou (Van Wyk 1957:88). Uit beskikbare literatuur kan die 

afleiding dus gemaak word dat 'n maksimumgevangenis in Suid-Afrikaanse konteks amptelik op 

19 Januarie 1702 begin ontstaan het. 

Venter (1959:36) le verdere klem daarop dat die eiland vir langtermyn maksimumgevangenes 

uitgesonder is. Daar word aangedui dat "punishment at Robben Island should be much more 

severe ... as to make convicts ... dread removal to Robben Island" (Venter 1959:36). Die inrigting 

het bestaan uit een groot kamer, sestien voet wyd en honderd voet lank. Ventilasie is slegs deur 

skuiwergate in die mure bewerkstellig (Venter 1959:36). Volgens die Departement van 

Korrektiewe Dienste (1994:1) was Robbeneiland dan reeds so lank gelede as 1615 as gevangenis 

benut toe Britse gevangenes onder toesig van John Cross van die vasteland na die eiland 

oorgeplaas is. 

In hierdie hoofstuk sal verskeie aspekte rakende Suid-Afrikaanse maksimumgevangenisse in die 

algemeen bespreek word. Daar sal egter in sommige gevalle ook na spesifieke areas binne die 

Leeuwkop maksimumgevangenis verwys word. Die rede hiervoor is die afwesigheid van 
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empiriese gegewens oor bepaalde aspekte binne hierdie studieveld. Aangesien beperkte 

empiriese gegewens ten opsigte van Leeuwkop maksimumgevangenis beskikbaar is, sal daar 

waar nodig na sodanige statistiek verwys word. 

6.2 DIE VISIE VAN GEV ANGENISOWERHEDE IN SUID-AFRIKA 

Suid-Afrikaanse owerhede in beheer van korrektiewe instellings streef 'n goed-geformuleerde 

missie na. Volgens die Departement van Korrektiewe Dienste (1996:3) is die missie as volg: 

"Om 'n korrektiewe diens te lewer om 'n bydrae tot die ontwikkeling, beskerming en 

stabiliteit van die gemeenskap te lewer". Dieselfde departement se visie word met die 

volgende bewoording omskryf: "Ons visie is om in die belang van die gemeenskap en 

diegene wat aan ons toevertrou is, 'n uitmuntende korrektiewe diens te lewer". Ten einde 

uitvoering aan hierdie missie te gee, is die volgende primere doelwitte ontwikkel: 

• die veilige bewaking van gevangenes 

• toesig en beheer oor toesiggevalle en parolees in die gemeenskap 

• menswaardige aanhouding en versorging van gevangenes 

• beskikbaarstelling van ontwikkelings- en rehabilitasiedienste 

• suksesvolle herinskakeling van oortreders in die gemeenskap 

• doelmatige hulpbronbestuur en benutting. 

Gedurende F ebruarie 1996 het die Minister van Korrektiewe Dienste aangekondig <lat die 

Departement van Korrektiewe Dienste 'n nuwe visie het. Die aankondiging het daarop 

neergekom <lat toekomsaksies daarop gerig sal word om 'n totale klemverskuiwing te laat 

plaasvind, sodat die Departement van Korrektiewe Dienste voortaan spesifiek op die rehabilitasie 

van die gevangene as parallelmedium tot veilige bewaking sal fokus. Hierdie nuwe klem stel 

veeleisende paradigmaskuiwe aan personeel verbonde aan die betrokke departement. Die nuwe 

visie is ook op so 'n tydstip aangekondig <lat <lit in terme van hierdie studie nog nie sinvol 

beskryf kan word nie. Nuwe rigtingwysers kan egter die deure na voortgesette navorsing op 

hierdie gebied open. Dit is veral van belang <lat daar na die rehabilitasie van die langtermyn 

maksimumgevangene gelet behoort te word, aangesien hierdie gevangene meermale as nie 'n 

volle leeftyd binne die gevangenis spandeer. As daar in ag geneem word dat verskeie 

penologiese stelsels ter wereld in die verlede juis die klem na veilige aanhouding verskuif het ten 

koste van rehabilitasie, sal hierdie visie besondere harde werk van alle betrokkenes verg. 
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Voorts is daar 'n witskrif ter tafel gele wat die daarstel van 'n strategiese raamwerk ten doel het 

waarvolgens 'n nuwe wetlike raamwerk vir die departement opgetrek kan word (Departement 

van Korrektiewe Dienste 1995:2). Die laasgenoemde twee aspekte plaas die Suid-Afrikaanse 

Departement van Korrektiewe Dienste in 'n maalkolk van veranderinge wat binne die afsienbare 

toekoms tot sy volle realiteit sal ontwikkel. Die res van hierdie studie moet teen dieselfde 

agtergrond gesien word, aangesien die rigtingverandering 'n invloed op hierdie studie sal he en 

nuwe wetgewing die aspekte wat infra bespreek gaan word, selfs irrelevant kan maak. In terme 

van aanpassing by wereldtendense het die Departement van Korrektiewe Dienste egter die 

afgelope aantal jare getoon dat daar nie tyd is om penologies opgesluit te word nie. Die 

veranderinge wat hierbo vermeld is, word derhalwe nie in 'n negatiewe lig as stremmend op die 

studie gesien nie. Dit is eerder 'n kwessie van slegte tydsberekening weens 'n sameloop van 

omstandighede. 

6.3 ORGANISATORIESE STRUKTUUR EN KARAKTERTREKKE 

Op die gebied van organisatoriese struktuur was die Departement van Korrektiewe Dienste sedert 

die April 1994 demokratiese verkiesing ook reeds deur diep water. Daar moes voorsiening 

gemaak word vir die inkorporering van voormalige "tuislande" soos Transkei, Ciskei, 

Bophuthatswana, Venda (die TBVC lande) en die selfregerende KwaZulu (Departement van 

Korrektiewe Dienste 1995:23). Dit het tot gevolg gehad dat die departement weens 

rasionalisasie in drie vlakke van funksionering verdeel is en in die toekoms as volg daar sal 

uitsien: 

HOOFKWARTIER 
Nasionale vlak. Verantwoordelik vir beleidsbepaling. Toesig oor 

die handhawing van landwye eenvormige norme en standaarde. 

PROVINSIALE KANTORE 
Georganiseer volgens grense van 9 provinsies vir beter skakeling met ander staatsdepartemente. 

Uitvoering van beleid soos deur vlak van delegasie bepaal. 

BEVELSAREAS 
Maksimale delegering van bevoegdhede vir uitvoering op hierdie vlak. 

Aan die hoof van elke maksimumgevangenis staan daar 'n hoof van die gevangenis. Hierdie 

persoon doen verantwoording aan die bevelvoerder van die betrokke bevelsarea waaronder die 

gevangenis resorteer. Neser (1989:34) maak melding van die feit dat hoofde van gevangenisse 
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beleiduitvoerend in hul benadering tot die missie van die Departement van Korrektiewe Dienste 

is. Die hoof van die gevangenis se pligte word volgens wet aan horn opgele. Hierdie pligte word 

volgens Luyt (1994:20) in die regulasies wat kragtens die Wet op Korrektiewe Dienste 1959 

uitgevaardig word, omskryf. 

Die hoof van die gevangenis het verskeie afdelingshoofde en toesighouers wat horn in sy 

bestuurstaak bystaan. Die organisatoriese indeling van 'n maksimumgevangenis sien volgens 

Luyt (1994:21) soos volg daar uit: 

As daar gelet word na die beginsels van organisasie deur Weber (1964:324-330) is dit duidelik 

dat die Suid-Afrikaanse Departement van Korrektiewe Dienste al die karaktertrekke van 'n 

burokrasie uitstal. Aspekte soos wetlike mag, delegasie van gesag, geskrewe dokumente as 

bestuurshulpmiddel, bestuur deur geskrewe reels en opleiding as 'n bestuursvereiste vorm 

normaalweg die hoeksteen van 'n burokratiese benadering en is teenwoordig in die Suid

Afrikaanse opset. 

Burns (Neser et al 1989:53) dui daarop dat range sterk militere karakter aan gevangenisse gee. 

Alhoewel die Departement van Korrektiewe Dienste met ingang van 1 April 1996 

gedemilitariseer het, het die dra van uniform behoue gebly. As demilitarisering 

beleidsverandering ten opsigte van burokrasie ten doel gehad het, is daar net gedeeltelik daarin 

geslaag om van die burokrasie ontslae te raak. Personeel is vir lang tydperke binne 'n 
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burokratiese bestel ontwikkel en daarom sal dit meer as net demilitarisering verg om die 

burokrasie hok te slaan. Daar kan eerder verwys word na 'n klemverskuiwing vanaf klassieke 

burokratiese karaktertrekke na humanitere burokrasie waar die mens volgens Neser (1989:57) as 

net so belangrik as die organisasiedoelwitte geag word. 

6.4 GEV ANGENISBEVOLKING 

In die Witskrif oor die beleid van die Departement van Korrektiewe Dienste in die nuwe Suid

Afrika (1994:2) toon die Kommissaris van Korrektiewe Dienste aan dat daar aanduidings bestaan 

dat die besettingsyfer van gevangenisse, veral ten opsigte van die langtermyn-vonniskategorie, 

konstant styg. Hierdie tendens is in lyn met die misdaadsyfer en meer spesifiek die tipe misdaad 

wat in Suid-Afrika gepleeg word. Dit het verdere ondersteuning in howe weens die afskaffing 

van die doodstraf. Volgens die Witskrif (1994:2) is dit egter 'n baie duidelike aanduiding dat 

oorbevolking nuwe hoogtes kan bereik weens die feit dat die lengte van vonnisse 'n direkte 

invloed op die benutting en oorbevolking van gevangenisakkommodasie uitoefen. 

Die onderstaande tabel skets die verhaal van aanhouding in Suid-Afrikaanse gevangenisse. Daar 

sal klem gele word op besetting vir die tydperk 1992-1994. Die getalle verwys na alle 

gevangenes in aanhouding in verhouding tot die totale beskikbare akkommodasie. Gegewens is 

telkens soos op 31 Desember (Departement van Korrektiewe Dienste 1994:3, 1995:3-4). 

Tabel 7: Akkommodasie en besetting in Suid-Afrikaanse gevangenisse 

Daar is 'n groot styging in gevangenesgetalle vanaf 1992 tot 1993, maar 'n afname in 1994. Die 

afname word toegeskryf aan die spesiale afslag van vonnis weens die inhuldiging van die eerste 

demokraties verkose staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika. Die afname in 

persentasie besetting in 1994 word toegeskryf aan 'n nuwe staatkundige bedeling waardeur daar 

gevangenisse van die TBVC lande en KwaZulu tot die lys van Suid-Afrikaanse gevangenisse 

toegevoeg is. Laasgenoemde gevangenisse was minder oorbevolk en het derhalwe die 

behuisingsnood verlig (Departement van Korrektiewe Dienste 1995:4). 
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Gevangenes in bewaring op 31 Desember 1994 word statisties m die onderstaande grafiek 

uitgebeeld. Persentasies is tot die naaste heelgetal afgerond, maar die grootste afwyking is ten 

opsigte van die "antler kategoriee" waar die werklike getal 0,38% minder is, wat eintlik 

onbeduidend is. 

Grafiek 6: Gevangenes in bewaring in Suid-Afrika op 31Desember1994 
1% 

• Langer as 5 jaar tot en met 10 jaar 

a Gnloontenndid.gers 

• 6 Mlallle en Dnder 

m Ander kaiegoriee 

• Langer as 10 jaar tot en met 20 jaar 

19% 

9% 
8% 

Iii Langer as 20 jaar en lewenslank 

• Verhoond1mgtendes 
Iii 2 Jaar tot en met 5 jaar 

• Langer as 6 111111111.de tot Dnder as 2 jaar 

24% 

As daar na die statistiek van gevangenes met 'n vonnis van meer as 5 jaar gevangenisstraf, 

gewoontemisdadigers ingesluit, gelet word, is dit duidelik dat 36,97% van die totale 

gevangenisbevolking die kategorie langterrnymgevangene is wat 'n goeie kans het om in 'n 

maksimumgevangenis aangehou te word. Alle gevangenes met 'n vonnis van twee jaar en meer 

word as 'n langtermyngevangene geag, maar diegene met vonnisse van 2 jaar tot en met 5 jaar het 

'n goeie kans om van die begin af in 'n mediumgevangenis aangehou te word. 

Volgens die 1994 jaarverslag van die Departement van Korrektiewe Dienste (1994:tabel 6) was 

13,6% van die gevangenisbevolking op 31Desember1993 onder die maksimum veilige 

bewakingsklassifikasiekategorie ingedeel. Hierdie statistiek sluit egter terdoodveroordeeldes uit. 

Laasgenoemde was op daardie stadium as maksimumgevangenes hanteer, maar weens politieke 

verwikkelinge binne die land was die voltrekking van die doodvonnis aan 'n moratorium 

onderwerp. Die doodstraf is gedurende 1996 deur die konstitusionele hof ongrondwetlik 
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verklaar en terdoodveroordeeldes se vonnisse 1s gewysig na gevangenisstraf. Hierdie 

gevangenes <lien tans hulle vonnisse grootliks in maksimumgevangenisse uit. Op 31 Desember 

1995 was 19% van alle gevonniste gevangenes in aanhouding as maksimurngevangenes 

geklassifiseer (Departement van Korrektiewe Dienste 1996:5). 

Oorbevolking in Suid-Afrikaanse gevangemsse is 'n algemeen aanvaarde realiteit. Die 

Departement van Korrektiewe Dienste (1994:7) dui aan dat dit ideaal sal wees indien 

gevangenisse met 'n spesifieke doel, byvoorbeeld vir aanhouding van maksimurngevangenes, 

ontwerp kan word. Dit word dan ook vermeld dat die aantal gevangenes wat tot die maksimurn 

veiligheidsklassifikasiegroep tuishoort aan die toeneem is. Ter illustrasie van hierdie punt word 

die volgende statistiek uit die jaarverslag van die Departement van Korrektiewe Dienste 

(1995:tabel 1) aangehaal, uitgedruk in persentasie, rakende die toename in die aantal 

langtermyngevangenes (alle gevonnistes met 'n vonnis van twee jaar en langer). 

Tabel 8: Langtermyngevangenes in aanhouding in Suid-Afrika 

Aan die hand van die voormelde gegewens kan af gelei word dat die hoeveelheid 

langtermyngevangenes binne die stelsel sedert 1983 meer as verdubbel het. Die toename in die 

hoeveelheid maksimumgevangenes word bevestig deur die toesluitgsyfer van 113 896 op 31 

Desember 1994 te vergelyk met die toesluitsyfer van 112 572 op 31 Desember 1995 

(Departement van Korrektiewe Dienste 1995:5 en 1996:5). Alhoewel die toesluitsyfer in hierdie 

tydperk gedaal het, het die hoeveelheid maksimurngevangenes met 5,4% toegeneem. Hierdie 

toename in die hoeveelheid maksimurngevangenes kan gedeeltelik aan die heroplegging van 

vonnisse van terdoodveroordeeldes toegeskryf word. 
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Etnisiteit en die diversiteit van die Suid-Afrikaanse bevolking speel ook 'n belangrike rol in 

terme van gevangenisbevolking. Ter wille van volledigheid word daar gelet na die daaglikse 

gemiddelde aanhoudingsyfer in Suid-Afrika ten opsigte van alle gevangenes, hetsy reeds 

gevonnis of nie, vir die tydperk 1983 tot 1993. Ten einde etnisiteit in konteks te kan assesseer, 

word die indeling per bevolkingsgroep aangehaal (Departement van Korrektiewe Dienste 

1994:tabel 4). Suid-Afrika was die afgelope 40 jaar bekend vir politieke beleid wat op grond van 

ras sekere bevolkingsgroepe bevoordeel en antler benadeel het. Dieselfde afleiding kan uit die 

onderstaande gegewens gemaak word. Omsigtigheid moet egter aan die dag gele word wanneer 

interpretasies daarvolgens gedoen word. As die land se algemene bevolking in 1995 per groep 

met in die tabel hieronder vergelyk word, is die volgende verhouding ten opsigte van die 

algemene bevolkingsamestelling en die gevangenisbevolkingsamestelling van toepassing 

(uitgedruk in persentasie): Swartes; 75,2%:70,31 %. Blankes; 13,6%:3,86%. lndiers; 

2,6%:0,63%. Kleurlinge; 8,6%:25,18%. 

Tabel 9: 

Die voormelde tabel toon duidelik hoe Suid-Afrika se gevangenisbevolking die afgelope aantal 

jare stygende tendense openbaar. Hierdie stygings word verder bevestig aan die hand daarvan 

dat Suid-Afrika naas Amerika die tweede plek in die wereld beklee in terme van hoeveelheid 

gevangenes per 100 000 van die algemene bevolking (Roberts 1994:254). 

Aanhoudingskoste van die totale gevangenisbevolking per dag per gevangene word in die 

jaarverslag van die Departement van Korrektiewe Dienste (1995:20 en 1996:28) uiteengesit en 

kan uit die onderstaande tabel afgelei word. Kostes dui op die bedrag per dag volgens die 
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aangesuiwerde begroting na aanleiding van die finale verslagdoening oor uitgawes vir die 

finansiele jaar 1994/95 en 1995/96. 

Uit die aard van die ekstra vereistes wat maksimurngevangenes in terme van veral veilige 

bewaking en mediese uitgawes daarstel, asook die feit dat dit wereldwyd meer geld kos om 

maksimumgevangenes aan te hou, is die voormelde kostesstygings van besondere belang. Daar 

is reeds melding gemaak van die stygende tendense ten opsigte van langer vonnisse. Voorts 

wissel aanhoudingsyfers die afgelope aantal jare konstant. Die styging in aanhoudingskostes 

soos hierbo uiteengesit kan derhalwe as vertrekpunt toegeskryf word aan die feit dat meer 

persone met langer vonnisse noodwendig in maksimumgevangenisse aangehou moet word. Die 

hervonnis van diegene wat voorheen die doodstraf opgele was, sal uit die aard van die saak een 

van die bydraende faktore ten opsigte van die styging wees. 

As daar gelet word na die ouderdomsindeling van gevangenes wat in Suid-Afrika aangehou 

word, is dit insiggewend dat die meeste gevangenes ouer as 25 jaar is. Volgens die Departement 

van Korrektiewe Dienste se jaarverslag (1994:grafiek 11) word die ouderdom van gevangenes in 

drie kategoriee ingedeel, naamlik gevangenes jonger as 20 jaar, diegene tussen 20 en 25 en alle 

gevangenes 25 jaar en ouer. Op 31 Desember 1993 was daar, volgens die gemelde 

ouderdomskategoriee van laag tot hoog onderskeidelik 46, 180 en 465 Asiers, 87, 814 en 3 441 

blankes, 2 220, 9 495 en 17 224 kleurlinge asook 8 298, 24 783 en 4 7 294 swartes in plaaslike 

gevangenisse. Dit bring mee dat die gemiddelde ouderdom van gevangenes bo 25 jaar is. 

6.5 KLASSIFIKASIE VAN GEV AN GENES 

Klassifikasie van gevangenes word onder andere teen die agtergrond van die 

klassifikasiefunksies van Duckitt & Du Toit (Neser 1989:205) gedoen. Dit beteken dat 

gevangenes geklassifiseer word met die oog op inskakeling by behandelingsprogramme, die 
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bestuur van gevangenisse (as maksimum-, medium- of minimumgevangenis) en om sinvolle 

beplanning vir die toekoms te kan doen in terme van projeksies vir die oprigting van nuwe 

gevangenisse en die benutting van personeel. 

Gevangenes word aan die hand van Artikel 22 van die Wet op Korrektiewe Dienste 

geklassifiseer. Die primere funksie van klassifikasie kan gesien word as die bepaling van die 

risiko verbonde aan die bewaking van die gevangene asook die graad van sekuriteit wat benodig 

word om horn veilig aan te hou (Coetzee 1995:66). Daar is ook ander vorme van klassifikasie 

soos die toekenning van bepaalde voorregte en die toewysing van gevangenes aan programme. 

Ten opsigte van maksimumgevangenes speel veilige bewakingsklassifikasie 'n belangrike rol. 

Die drie belangrikste bepalers van die veilige bewakingsklassifikasiekategorie is die huidige 

effektiewe vonnis, vorige veroordelings en die gevangene se misdaadgeskiedenis. Ten eerste 

word daar na die effektiewe vonnis waartoe die oortreder gevonnis is, gelet. Hoe langer die 

effektiewe vonnis is, hoe hoer sal die gevangene se aanvanklike veilige bewakingskategorie 

wees. Tweedens volg die oortreder se vorige veroordelings. Alle moontlike oortredings in Suid

Afrika is in prioriteitsvolgorde van baie emstig tot minder emstig geplaas. Hierdie volgorde sien 

volgens Coetzee (1995 :69) soos volg daar uit: 

• moo rd 

• strafbare manslag 

• gewapende roof 

• roof 

• ontvlugting 

• aanranding-emstig 

• verkragting 

• aanranding-gewoon 

• ander aggressiewe misdaad 

• ander seksuele misdaad 

• misdaad met oneerlikheid as element 

• onwettige finansiele of ekonomiese transaksies of handelinge 

• dronkbestuur 

• antler misdade. 
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Die ems van vorige veroordelings asook die hoeveelheid vorige veroordelings sal 'n wesenlike 

invloed op die gevangene se veilige bewakingsklassifikasie he. 

In die derde plek volg die oortreder se vorige misdaadgeskiedenis. Aspekte soos die aantal 

vonnisse korter as twee jaar (boetes ingesluit), die aantal vonnisse van twee jaar en !anger, 

veroordelings weens geweld, ontvlugting en die gebruik van gevaarlike wapens in die jongste 

misdryf lewer ook 'n belangrike bydrae in die bepaling van die geskikte graad van veilige 

bewaking (Neser et al 1993:260). Alle gevangenes word aan die hand van 'n vorm-G356 van 

punte voorsien. Die G356 bevat alle tersaaklike inligting rakende die klassifikasieproses en 

word regdeur vir alle gevangenes binne die Suid-Afrikaanse korrektiewe dienstestelsel 

aangewend. Die G356 word volgens Luyt (1994:11) en Coetzee (1995:68) as volg uiteengesit: 

Tabel 11: 
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Hierdie punte word dan die bepaler van die veilige bewakingskategorie. Wanneer 'n gevangene 

'n punt bo 420 bereik, moet hy in 'n maksimumgevangenis aangehou word. Klassifikasie van 

gevangenes word deur die inrigtingskomitee hanteer. Laasgenoemde is 'n statutere liggaam wat 

tydens die langtermyn maksimumgevangene se vonnis beheer uitoefen oor aspekte soos sy 

gedrag, aanpassing, opleiding en behandeling. Hierdie liggaam sien die gevangene ten minste 

elke ses maande (Neser 1989:215). Die gevangene kan dan herklassifiseer word. Dit is slegs by 

wyse van herklassifikasie vir die gevangene moontlik om vanuit 'n maksimumgevangenis na 'n 

mediumgevangenis oorgeplaas te word. 

Neser (1989:215) maak melding van die feit dat die wyse van klassifikasie 'n 14% 

foutgeskiedenis aandui. Dit impliseer dat 14% van alle gevangenes foutief as medium veilige 

bewakingsklassifikasie aangewys word, maar hulle behoort eintlik tot die maksimum veilige 

bewakingskategorie toegewys te word. 

6.6 BESTAANDE BEHANDELINGSPROGRAMME VIR MAKSIMUM 

GEVANGENES 

Daar word 'n baie hoe premie op veilige bewaking in Suid-Afrikaanse maksimumgevangenisse 

geplaas. As <lit egter in ag geneem word <lat hierdie gevangenisse vir die eerste keer in die Wet 

op Gevangenisse, 1959 beskryf is, word <lit tot 'n groot mate onverklaarbaar waarom een 

gedeelte van 'n wet verabsoluteer kan word en 'n antler gedeelte byna geen aandag geniet nie. 

Volgens Steyn (1961:73-74) maak Artikel 2(2) van die reeds gemelde wet voorsiening vir die 

behandeling van gevangenes as parallelle plig tot die bewaking van gevangenes. Die betrokke 

artikel en subartikel van die Wet op Gevangenisse, 1959 geld vandag nog en word soos volg 

aangehaal: 

"Die werksaamhede van die Departement is-

( a) om te verseker dat elke gevangene wat wettig in 'n gevangenis aangehou word, daarin 

in veilige bewaring gehou word totdat hy wettig daaruit ontslaan of verwyder word; 

(b) om, sover doenlik, sodanige behandeling op veroordeelde gevangenes en toesiggevalle 

toe te pas wat tot hul verbetering en rehabilitasie mag lei en om hulle in gewoontes van 

vlyt en arbeid op te lei" (Suid-Afrika 1990: 10). 
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Voorts word die oogmerke van behandeling op gevangenes volgens Luyt (1994:35) soos volg in 

Korrektiewe Dienste Regulasie 117 omskryf: 

"om by horn die begeerte te kweek om na sy vrylating 'n eerlike en vlytige lewe te lei, om 

horn toe te rus vir 'n eerlike en vlytige lewe na sy vrylating en by horn selfrespek en 

verantwoordelikheid te ontwikkel". 

Die Departement van Korrektiewe Dienste se Hoofdirektoraat Ontwikkelingsprogramme en 

Godsdienssorg het tydens 'n strategiese beplanningsessie gedurende 1994 'n nuwe missie 

rakende behandeling van gevangenes aanvaar. Hierdie missie word as volg deur Coetzee 

(1995:139) omskryf: "Om ontwikkelingsprogramme aan persone onder beheer van die 

Departement van Korrektiewe Dienste te voorsien." 

Hierdie hoofdirektoraat bestaan uit die direktorate godsdienssorg, maatskaplike dienste, 

onderwys- en opleidingsdienste en sielkundige dienste wat dan die onderskeie dienste volgens 

elkeen se benaming lewer (Coetzee 1995:139). Dienste wat aan gevangenes gelewer word, sluit 

die volgende in: 

• godsdienssorg 

• orientasie van gevangenes 

• seksuele afwykings 

• geestesgesondheid 

• alkoholafhanklikheid 

• v1gs 

• ongeletterdheid en antler onderwys 

• beroepsvaardigheid 

• dwelmafhanklikheid 

• ontslagvoorbereiding 

• lewensvaardigheid 

• huweliks- en gesinsorg 

• Jeugsorg. 

Volgens die Departement van Korrektiewe Dienste (1995:16) word hierdie dienste tot die 

beskikking van alle gevangenes gestel. Dit sluit derhalwe die maksimumgevangene in. Coetzee 

(1995:140) beklemtoon die feit dat behandelingspersoneel aan die hand van die nuutste 
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ontwikkelinge kollektiewe verantwoordelikheid volgens 'n konsensusmodel aanvaar het vir die 

behandeling van alle gevangenes. Die Minister van Korrektiewe Dienste het dan tydens 'n 

persverklaring in Februarie 1996 aangekondig dat die hele departement in die toekoms meer 

klem op rehabilitasie van gevangenes sal plaas. Op die wyse word personeel wat die 

sogenaamde lynfunksie verrig sonder keuse verbind tot kollektiewe behandelingsdoelwitte. Dit 

behoort nie net meer trefkrag aan ontwikkelingsprogramme te verleen nie, maar die 

maksimumgevangene per se behoort ook meer voordeel uit hierdie dienste te trek. 

e ONDERWYS EN OPLEIDING 

Weens die historiese agtergrond van Suid-Afrika oor veral die afgelope veertig jaar, waar 'n 

gedeelte van die bevolking doelbewus benadeel is, het daar groot opvoedkundige agterstande 

onder die benadeelde fragment van die bevolking ontstaan. Die sosio-ekonomiese invloed van 

hierdie benadeling was sodanig dat die grootste deel van die huidige gevangenisbevolking uit 

dieselfde benadeelde groep saamgestel is. Met nuutgevonde demokrasie word opvoeding nou 

hoog aangeslaan. 

Die Departement van Korrektiewe Dienste huldig in die jaarverslag (1995:13) die standpunt dat 

goed georganiseerde onderwys- en opleidingsdienste die basis vorm vir die vestiging van 'n 

leerkultuur en die bevordering van werksetiek. Daar word veral klem gele op basiese behoeftes 

soos geletterdheid, syfervaardigheid en beroepsgerigte vaardigheidsopleiding. Deelname deur 

gevangenes is vrywillig, maar gevangenes word gereeld tot deelname aangemoedig. 

Uit 'n studie wat deur Luyt (1994:39) in die Leeuwkop maksimumgevangenis gedoen is, kan 

afgelei word dat die toepassing van onderwys- en opleidingsprogramme m 

maksimumgevangenisse 'n somber prentjie skets. Uit 'n totaal van 1 322 maksimumgevangenes 

was slegs 455 gevangenes in 1993 aanvanklik by onderwysprogramme betrokke, wat gewissel 

het van geletterdheidsonderrig tot tersiere onderrig. Slegs 285 van hierdie gevangenes het 'n 

stadium bereik waar eksaminering plaasgevind het. 

e SIELKUNDIGE DIENSTE 
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Sielkundige dienste binne die Departement van Korrektiewe Dienste (1995:17) word deur 34 

sielkundiges gelewer. Dit is weliswaar so <lat alle gevangenes nie die dienste van 'n sielkundige 

benodig nie, maar weens onder andere die tekort aan sielkundiges, is die verskaffing van 

sielkundige dienste as volg geprioritiseer (Coetzee 1995:148): 

• gevangenes wat as selfmoordrisiko' s beskou word 

• gevangenes wat deur psigiaters en distriksgeneeshere na sielkundiges verwys word 

• gevangenes by wie die hof behandeling aanbeveel het 

• gevangenes wat deur middel van die klagte- en versoekeprosedure of op enige antler wyse 

aandui <lat hy sielkundige dienste benodig 

• gevangenes wat hulle skuldig gemaak het aan 'n aggressiewe of seksuele misdryf 

• gevangenes wat deur die inrigtingskomitee of antler funksionarisse verwys word Vlf 

moontlike hantering deur sielkundiges 

• gevangenes wat voorheen sielkundige/psigiatriese behandeling ontvang het. 

Geestesgesondheid van gevangenes in die Leeuwkop maksimumgevangenis geniet nie die 

aandag wat <lit wel kan geniet nie. Luyt (1994:41) dui daarop dat die betrokke 

maksimumgevangenis nie oor die dienste van 'n voltydse sielkundige beskik nie. Dit is egter nie 

'n geval <lat sielkundige dienste nie die prioriteit geniet wat <lit moet nie, maar <lit gaan eerder 

oor die bekombaarheid van vakkundiges en die probleem staan nie in isolasie tot Leeuwkop 

maksimumgevangenis nie. 

Volgens die jaarverslag van die Departement van Korrektiewe Dienste (1995:18) is daar in 1994 

landwyd sielkundige dienste aan 4 324 gevangenes gelewer. Dit impliseer <lat slegs 3,8% van 

die totale gevangenisbevolking in Suid-Afrika aan sielkundige behandeling blootgestel is, terwyl 

maksimumgevangenes gedurende dieselfde tydperk 13,6% van die totale gevangenisbevolking 

verteenwoordig het. Laasgenoemde bring mee <lat sielkundige dienste weens die afwesigheid 

van sielkundiges in maksimumgevangenisse soos die Leeuwkop maksimumgevangenis 

ontoereikend vir die meeste maksimumgevangenes is. 

e MAATSKAPLIKEWERKDIENSTE 

Maatskaplikewerkdienste word deur gekwalifiseerde maatskaplike werkers en opgeleide 

maatskaplike hulpwerkers gelewer. Op 31 Desember 1994 was daar 224 maatskaplike werkers 
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en 152 maatskaplike hulpwerkers in <liens van die Departement van Korrektiewe Dienste. 

Hierdie personeel moet personeel, gevangenes en korrektiewe toesiggevalle van <liens wees. 

Maatskaplike werkers word vir 'n bepaalde bevelsarea aangestel. Laasgenoemde bring mee dat 

alle maksimumgevangenisse nie oor voltydse maatskaplikes beskik nie, maar op 'n deelbasis om 

die dienste van hierdie personeel met antler gevangenisse meeding. Dienste kan ook gratis van 

maatskaplike werkers buite korrektiewe dienste geledere bekom word (Korrektiewe Dienste 

Order B, hoofstuk V: Diensorder 12). 

Die taak van die maatskaplike omsluit die hantering van orientering van gevangenes, 

lewensvaardigheidsessies, alkohol- en dwelmafhanklikheid, huwelik- en gesinsprobleme, 

ontslagvoorbereiding en vigsvoorligting (Departement van Korrektiewe Dienste 1995: 16). Luyt 

(1994:41) dui aan dat maatskaplike dienste aan gevangenes in die Leeuwkop 

maksimumgevangenis gelewer word wanneer die gevangene aandui dat hy sodanige <liens 

benodig. In baie gevalle kom klop familie van gevangenes eerste aan vir hulp en word die 

gevangene se behoefte vanuit hierdie oord geregistreer. Gevangenes wie se behoefte aan 

maatskaplike hulp deur familie geregistreer word, is volgens maatskaplike werkers by die 

Leeuwkop maksimumgevangenis in baie gevalle nie begerig om samewerking aan maatskaplike 

personeel te gee nie (Luyt 1994:41). 

e GODSDIENSSORG 

Die Departement van Korrektiewe Dienste (1995: 18) benader godsdienssorg teen die agtergrond 

van die bepalings in artikel 14(1) en (2) van die Grondwet, wat meebring dat godsdienssorg tot 

die beskikking van alle gevangenes gestel word. Godsdienssorg word derhalwe vanuit die 

volgende vertrekpunte gelewer: 

• godsdienssorg is gerig op alle wetsoortreders onder beheer van die Departement van 

Korrektiewe Dienste 

• godsdiensvryheid word erken 

• elke wetsoortreder wat dit verlang, het die reg om godsdienstig versorg te word deur die 

denominasie van eie keuse 

• die godsdienssorgbehoeftes van die wetsoortreder word sover moontlik bevredig binne die 

beperkende of depriverende omstandighede eie aan die gevangenis. 
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Godsdienssorg sluit aspekte soos kerkdienste, godsdienstige feesdae en antler 

geloofsbyeenkomste in. Daar word ook voorsiening gemaak vir godsdiensstudies en 

korrespondensiekursusse. Behoeftes soos gebedsbyeenkomste, koorsang, en orientering tydens 

opname en voor vrylating word aangespreek. Persoonlike pastoraat is ook by godsdienssorg 

ingesluit en word geakkommodeer. Dertien denominasies het gemeentelede in die Leeuwkop 

maksimumgevangenis en hierdie gevangenes word deur twee en twintig godsdienstige werkers 

bedien, wat die plaaslike inteme kapelaan insluit (Luyt 1994:41 ). 

6. 7 BEWAKING VAN DIE LANGTERMYN MAKSIMUMGEV ANGENE 

Neser (1993:252) meld in sy bespreking rakende Suid-Afrikaanse gevangenisse <lat 

maksimumgevangenisse in hierdie land normaalweg deur hoe mure omring is. Op hierdie mure 

of op antler geskikte plekke word daar voorsiening gemaak vir wagtorings. Weens die swaar 

steun op mensekrag as bewakingsmiddel word hierdie wagtorings deur gewapende personeel 

beman. Selkonstruksie, waarvan hoe mure en klein vensters deel uitmaak, asook die uitleg van 

selle in terme van stortgeriewe, toilette en wasbakke plaas verdere klem op die feit dat die 

geboue vir aanhouding van maksimumgevangenes bedoel is. 

Suid-Afrikaanse gevangenisse vorm in die ware sin van die woord deel van Afrika en die res van 

die derde wereld wanneer daar na modeme bewakingshulpmiddels soos geslote-baan televisie, 

elektroniese hekke en antler vorme van modeme benaderings soos steriele areas gelet word. 

Swaar klem val op fisiese bewaking, bemensing van hekke en die gebruik van sleutels. 

Gevangenes word deur personeel van een seksie na 'n antler begelei en alle aktiwiteite waarin 

gevangenes betrokke is, word regstreeks deur die beskikbaarheid van personeel geraak. 

Fox (Neser 1993:251) beklemtoon die feit <lat die bewaking van gevangenes weinig aan debat 

onderwerp word soos wat byvoorbeeld die geval is met 'n bepaalde benadering betreffende 

behandeling van gevangenes. Veilige aanhouding word by uitstek in Suid-Afrika as die primere 

verantwoordelikheid beskou en geen antler aktiwiteite kan in die afwesigheid daarvan bedryf 

word nie. Die nuutste koersverandering waar die rehabilitasie van gevangenes meer beklemtoon 

sal word, staan in skrille kontras met veilige bewaking. As hersporing van personeel verbonde 

aan maksimumgevangenisse nie spoedeisend geskied nie, is daar genoeg rede vir konfrontasie in 

terme van bestuur van die veilige bewaking/ontwikkeling konsep. Dit is egter 'n gegewe <lat 
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veilige bewaking van wetsoortreders in maksimumgevangenisse tot dusver baie hoog aangeskryf 

IS. 

Volgens die Departement van Korrektiewe Dienste (1995:9) is daar in 1994 bykomende 

maatreels/doelwitte ingestel om ontvlugtings te voorkom. Die stap is genoodsaak deur die 

toename in ontvlugtings, veral vanuit onder meer maksimumgevangenisse. In 1993 alleen het 13 

gevangenes vanuit die Leeuwkop maksimumgevangenis ontvlug en in een geval het die 

ontvlugters van vuurwapens gebruik gemaak. Die toename in ontvlugtings word verder 

toegeskryf aan die feit dat geharde gevangenes in gevangenisse aan die toeneem is asook die feit 

dat die hoeveelheid langtermyngevangenes aan die toeneem is (Departement van Korrektiewe 

Dienste 1994:12). Hierdie maatreels/doelwitte behels die volgende: 

• prominente en deurlopende bestuursbetrokkenheid op alle vlakke 

• die ontwikkeling van middelvlakbestuurders 

• doeltreffende benutting van bestaande veiligheidstoerusting en 'n ondersoek na moontlike 

altematiewe 

• evaluering van veiligheidvoorskrifte om te verseker dat dit aan die eise van die tyd voldoen 

• effektiewe opleiding van personeel om enige noodsituasie binne die gevangenis te kan 

hanteer 

• voorkoming van die inneem van ongeoorloofde artikels in gevangenisse 

• die opskerping van veiligheidsmaatreels in die praktyk 

• aanvulling van die diensstaat om bestaande personeeltekorte uit te skakel 

• strukturele verbetering aan gevangenisgeboue 

• bykomende bewakingskofte op nagdiens 

• gereelde nagbesoeke deur senior personeel aan gevangenisse 

• optrede teen personeel wat nalatig is in die uitvoering van hul pligte 

• kriminele vervolging van ontvlugters en diegene wat hulp daartoe verleen 

• gereelde waarskuwing aan gevangenes teen die gevolge van ontvlugtings 

• beloning aan gevangenes wat beplande ontvlugtings rapporteer of alarm maak. 

6.8 DISSIPLINE 

Coetzee (1995:6) maak melding van die feit dat 'n groot deel van Suid-Afrika se bevolking 

weens die ontsegging van deelname aan alle prosesse van die land die geleentheid ontneem is om 
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in pas met ontwikkeling in die land te bly. Daar is ook reeds aangedui <lat die grootste deel van 

die land se gevangenisbevolking uit die gedeelte van die algemene bevolking kom wat in die 

verlede benadeel is. Die hele proses van agtergeblewendheid word deur Coetzee (1995:6) met 

die pragbeskrywing van omgewingsgestremdheid opgesom. 

Gevangenislewe vorm op sy eie dan ook omgewingsgestremdheid deurdat <lit gedwonge 

inperking van vryheid binne die geslotenheid van 'n onnatuurlike gemeenskap meebring. Daar 

word 'n wye verskeidenheid persoonlikhede met drastiese verskille in kognitiewe- en 

volwassenheidvlakk:e byeengevoeg. Ten einde al hierdie elemente te kan beheer, is ordelikheid 

van kardinale belang. Neser (1989:218) beskou gesonde dissipline as die hoeksteen waarop 

ordelikheid gebou word. 

Volgens Malan (Neser 1989:219) dra die militere karakter van die Departement van Korrektiewe 

Dienste by tot die handhawing van dissipline. Toe die departement op 1 April 1996 

gedemilitariseer het, was daar volgens waarnemers in bestuursposisies en op die grondvlak 

dadelik 'n afname in die dissipline van beide gevangenes en die personeel. 

Die Departement van Korrektiewe Dienste het met ingang van 1 Maart 1994 'n nuwe 

dissiplinestelsel in werking gestel. Dit het die ou stelsel van dissiplinere verhore deur 'n offisier 

of 'n landdros met potensiele strawwe soos die ontneming van maaltye, oplegging van dieetstraf 

en selfs die oplegging van lyfstraf vervang (Luyt 1994:43). Die inrigtingskomitee hoor alle sake 

rakende dissiplinere oortredings aan volgens die beginsel van natuurlike geregtigheid. Die doel 

is om gedragsregulerend op te tree weens die feit dat die nuwe dissiplinestelsel nou gekoppel 

word aan die voorregtestelsel. Dit bring mee <lat 'n oortreder na skuldigbevinding berispe kan 

word of sekere voorregte kan afgeskaal of in bepaalde gevalle ingetrek word (Departement van 

Korrektiewe Dienste 1995:8). 

Een van die grootste struikelblokke met die toepassing van hierdie dissiplinestelsel in Suid

Afrikaanse maksimumgevangenisse 1s gesetel in die ontwerp van die strukture. 

Maksimumgevangenisse beskik in die meeste gevalle oor gemeenskaplike selle wat <lit uiters 

moeilik maak om bepaalde voorregte van gevangenes te ontneem sonder <lat die voorregte van sy 

selmaats ook daardeur geraak word of sonder <lat hy <lit van selmaats kan bekom. Gevangenisse 

is ook nie spesifiek vir die aanhouding van maksimumgevangenes ontwerp nie. Dit bring mee 
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dat daar nie genoeg enkelselle beskikbaar is om gevangenes suksesvol af te sonder sodat die 

ontneming van voorregte in so 'n mate kan geskied dat gedragsregulering wel kan plaasvind nie. 

6.9 BENDE-AKTIWITEITE EN DIE BANTERING VAN GEDRAGSMOEILIKE 

GEVANGENES 

Groepvorming is so oud soos die mensdom self. Wanneer 'n persoon dan in die gevangenis 

opgeneem word, ontstaan die natuurlike behoefte om tot 'n groep tuis te hoort. Volgens Johnson 

(Neser 1989:143) word daar op hierdie wyse 'n spontane sosiale stelsel tussen gevangenes 

geskep ten einde uitvoering aan gemeenskaplike behoeftes binne die subkultuur te kan gee. 

Behoeftes en die bevrediging daarvan het nie altyd op beskaafde wyse plaasgevind nie en 

bepaalde groepe wat as bendes beskryf is, het hierdie etikettering gebruik om hulle eie saak te 

bevorder. 

Bende-aktiwiteite is een van die mees algemene verskynsels m Suid-Afrikaanse 

maksimumgevangenisse. Daar bestaan minstens vier bendegroepe en konfrontasie tussen die 

bendes kom sporadies voor. Alhoewel daar verskille in die oogmerke, struktuur en 

funksionering van gevangenisbendes is, het Lotter & Schurink (1984:66) algemene riglyne 

vasgestel waarvolgens alle gevangenisbendes optree: 

• wees lojaal teenoor die bende en bly onderhorig daaraan 

• daar moet in harmonie en respek met broers saamgeleef word 

• broers moet ondersteun en bygestaan word 

• moenie nuus dra en met beamptes saamwerk nie. 

e LEIERSKAP 

Leierskap in bendeverband is uiters belangrik en dit vorm deel van groepsdinamika. Daar word 

na leiers opgesien om belangrike besluite te neem, konfrontasies uit die weg te ruim en mee te 

help dat bendedoelwitte bereik word. Neser (1993:203-204) beklemtoon die volgende 

leierseienskappe: 

• leiers is gewoonlik ouer as antler gevangenes 

• lang tye is reeds deur leiers in aanhouding spandeer 

• misdade gepleeg geniet hoe agting by medegevangenes 
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• lang vonnisse word uitgedien 

• leiers beskik oor heelwat vryheid van beweging in gevangenisse 

• daar bestaan uitgebreide kontak met medegevangenes 

• leiers is sensitief vir die behoeftes van personeel en gevangenes. 

Volgens Luyt (1994:48) korreleer die voormelde eienskappe met die algemene profiel van 

bendeleiers in die Leeuwkop maksimumgevangenis. Ooreenstemming is veral duidelik ten 

opsigte van ouderdom, lengte van vonnis, tydperk in die spesifieke maksimumgevangenis en 

vryheid van beweging. Dit is ook kenmerkend dat al die bendeleiers vonnisse weens moord 

uitdien. 

W anneer daar na die keuse van bendeleiers gel et word, speel faktore soos kriminele 

volwassenheid, soort misdaad gepleeg, posisie binne die gevangenis, aggressie en 

geweldsgewoontes en fisiese voorkoms 'n belangrike rol (Neser 1993:205). Uit waarneming in 

die Leeuwkop maksimumgevangenis is dit duidelik dat bendeleiers hulself deur die jare by wyse 

van bevordering (gewoonlik in die vorm van messtekery in Desember) in die bendestruktuur tot 

die hoogste posisie opgewerk het. Wanneer 'n bendeleier oorgeplaas of vrygelaat word, neem 

die persoon volgende in die hierargie sy plek as leier in. As daar dan weer 'n leier met 'n hoer 

posisie na die betrokke gevangenis oorgeplaas word, sal hy die leierskap van die bende oomeem. 

e IDENTIFISERING VAN BENDELEDE 

Die identifisering van bendelede vereis in die eerste plek kennis van bendes binne die gevangenis 

waar die identifikasie wil geskied. Hierdie kennis word tot 'n groot mate deur ondervinding 

opgedoen en daarom is dit belangrik dat ervare personeel by maksimumgevangenisse geplaas 

word. Dit is van kardinale belang dat bendeleiers aan personeel bekend moet wees. Bendelede 

kan dan weer aan die hand van assosiasie met hierdie leiers uitgeken word. 

Een van die sigbare vorme van uitkenning is die gebruik van tatoeermerke. Daar is normaalweg 

verskeie voorbeelde hiervan binne Suid-Afrikaanse maksimumgevangenisse beskikbaar. Hierdie 

gebruik is eie aan elke bende en kentekens verskil ook aan die hand van elke bende se oogmerke. 

Hierdie gebruik maak herinskakeling in die gevangenis met die uitdiening van 'n tweede of derde 

vonnis makliker en dit help ook die personeel om 'n nuwe gevangene makliker te identifiseer. 
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Volgens Slabbert (1978:12) kan aspekte soos status, identifikasie, versiering van die liggaam en 

aanwakkering van vrees by opponente aan die gebruik van tatoeermerke gekoppel word. 

e DEELNAME AAN BENDEBEDRYWIGHEDE 

Johnson (Neser 1989:156) is van mening dat deelname aan bendebedrywighede van geval tot 

geval verskil. Deelname kan vroeer of later tydens die vonnis plaasvind, maar dit hou direk 

verband met die gevangene se vatbaarheid vir die negatiewe invloed van sosialisering binne 

gevangenisse. Die onderstaande faktore belnvloed deelname aan bendebedrywighede: 

• die gevangene se persoonlikheidsamestelling 

• die aard en wese van sosialisering voor gevangesetting 

• die intensiteit van bande met persone buite die gevangenis 

• die wyse van betrokkenheid by primere groepe buite die gevangenis 

• 'n toevalligheidsfaktor, byvoorbeeld die inhoudelike van die sel waarm die gevangene 

geplaas word 

• die lengte van gevangenisstraf 

• ouderdom, ras, misdaadgeskiedenis en nasionaliteit 

• toekomsverwagtinge van die gevangene 

• die mate waarin gevangeniskodes verwerk word. 

In die Leeuwkop maksimumgevangenis werf bendelede nuwe gevangenes deur hulle te versoek 

om by die bende aan te sluit. Indien hierdie versoeke egter gelgnoreer word, gaan werwing met 

dwang gepaard. Gevangenes word met die dood, aanranding en verkragting gedreig. 

Dreigemente gaan gepaard met die doel waarvoor die gevangene vir die bende gewerf wil word. 

Gevangenes wat as soldate geoogmerk word, sal aangerand word en potensiele wyfies sal 

verkrag word (Luyt 1994:48). 

Optredes soos eetstakings, pogmgs tot ontvlugtings, aggress1e teenoor personeel en 

medegevangenes, die in-gevaarstel van 'n eie lewe, pogings tot selfmoord en algemene 

dwarsheid rakende prosedures kan volgens Luyt (1994:49) as gedragsmoeilike optrede beskou 

word wat op 'n gereelde basis in die Leeuwkop maksimumgevangenis en ander 

maksimumgevangenisse voorkom. Hierdie optrede gaan in baie gevalle gepaard met 'n 

opvoedingsprobleem en die nie-aanvaarding van gesag, terwyl die onvermoe om aan te pas ook 

'n rol speel. 
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Alle optredes teen gevangenes wat gedragsmoeilik in die Leeuwkop maksimumgevangenis 

optree, gaan met groot omsigtigheid gepaard. Daar bestaan geen spesifieke hanteringspatroon 

nie, aangesien die omstandighede en rede vir optrede in elke geval verskil. Voorskriftelike 

bepalings word in ag geneem wanneer optrede geskied, maar optredes teen gevangenes wat 

gedragsmoeilik reageer kan die gebruik van die nodige geweld insluit (Luyt 1994:50). 

6.10 REKREASIE 

Rekreasie is een van die belangrikste wyses waarop ledigheid in maksimumgevangenisse 

teegewerk kan word. Rekreasie vorm deel van die voorregteprogram en word in die meeste 

gevalle ook daarvolgens bedryf. Hoofde van gevangenisse stel ingevolge die bepalings van 

Korrektiewe Dienste Order B (Hoofstuk V:3) 'n rekreasiekomitee aan wat onder andere 

behoeftes rakende rekreasie onder die hoof se aandag bring. Hierdie komitee kan uit hoogstens 8 

gevangenes of 'n verteenwoordiger uit elke seksie binne die gevangenis bestaan. Die komitee 

moet verteenwoordigend van die gevangenisbevolking wees en <lit word jaarliks deur die hoof 

van die gevangenis heraangestel nadat nominasies vir diening op die komitee vanuit 

gevangenesgeledere voorgele is. 

Daar bestaan ook 'n rekreasie-opvoedingsprogram binne die Leeuwkop maksimumgevangenis 

waardeur 'n verskeidenheid van sportsoorte deur opvoedkundige- en antler personeel aan 

gevangenes bekendgestel word en pogings aangewend word om deelname aan hierdie 

sportsoorte te bevorder. Die samestelling van die betrokke gevangenisbevolking is sodanig <lat 

sokker as die vemaamste sportsoort beoefen word, maar tafeltennis, dambord, skaak en kaartspel 

is ook baie gewild. Voorts het televisie en video's ook 'n sentrale plek ingeneem sedert <lit binne 

Suid-Afrikaanse gevangenisse toegelaat is (Luyt 1994:41 ). 

Binne maksimumgevangenisse in Suid-Afrika kan die ondersteuningsrol van rekreasie nie gering 

geag word nie. In baie gevalle het oortreders juis in die gevangenis beland weens die neiging om 

van werk af weg te skram. Daar bestaan tradisioneel nie baie werksgeleenthede in die opset 

waarin aanhouding in maksimumgevangenisse geskied nie, wat beteken <lat beskikbare 

arbeidsgeleenthede vinnig opgeraap word deur diegene wat iets wil doen om sy vonnis draagliker 
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te maak. Die res sien rekreasie-aktiwiteite as 'n uitkoms om op hulle beurt die tyd vinniger om 

te kry. 

Een van die uitvloeisels van rekreasie-aktiwiteite is weddenskappe op verskillende spanne in 

verskillende sportsoorte. Op hierdie wyse dra rekreasie ook daartoe by om deprevasie tot 'n 

mate te verlig deurdat gevangenes by wyse van weddenskappe artikels kan bekom. Die 

teenoorgestelde is egter ook 'n gevolg van rekreasie, naamlik dat gevangenes in die skuld kan 

beland en dat daar dan weer probleme van 'n ander aard kan ontstaan om die gevangene se lewe 

binne die gevangenis te versuur in plaas daarvan dat dit draagliker word. 

6.11 ARBEID EN OPLEIDING VAN MAKSIMUMGEV ANGENES 

Maksimumgevangenisse binne die Suid-Afrikaanse opset word as plekke van veilige bewaking 

verabsoluteer. Gevaarlike wetsoortreders met lang vonnisse word daarheen gestuur en die klem 

val in alle gebiede op veiligheid. Dit sal derhalwe nie onvanpas wees om ten opsigte van 

arbeidsverrigting en opleiding van gevangenes te veralgemeen oor die swak posisie waarin die 

maksimumgevangene horn bevind nie. Daar is byvoorbeeld deur middel van onderhoudvoering 

gedurende 1994 vasgestel dat arbeidsverrigting in die Baviaanspoort maksimumgevangenis in 

bykans dieselfde posisie verkeer as die Leeuwkop maksimumgevangenis (Luyt 1994:37). Klein 

hoeveelhede gevangenes deel in die voordele van gratifikasie, wat meebring dat hierdie insentief 

beperkte trefkrag binne maksimumgevangenisse het. 

Arbeidverrigting in die Leeuwkop maksimumgevangenis word as 'n somber prentjie beskryf. 

Daar is nie naastenby genoeg werksgeleenthede om enige vorm van opleiding konstruktief te 

bedryf nie. Op 28 September 1993 was daar slegs 180 gevangenes uit 'n totaal van 1 296 wat 

konstruktief die een of ander vorm van arbeid verrig het (Luyt 1994:37). Hierdie arbeid het 

verband gehou met skoonmaakaksies van die terrein in en om die gevangenis, asook 

voedselvoorbereiding. Hierdie take is egter nie gerig op enige opleiding wat die gevangene na sy 

vrylating kan aanwend nie. As daar by wyse van uitsondering plek gemaak moet word vir 

opleiding wat met arbeid gepaard gaan, kan dit opleiding van kokke wees. Hierdie gevangenes 

konsentreer egter op die massaproduksie van etes vir al die gevangenes en die fynere aspekte van 

kookkuns word nooit aangespreek nie. Slegs 'n klein hoeveelheid gevangenes word ook hierby 

betrek (Luyt 1994:37). 
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Die arbeidsgeleenthede wat in die Leeuwkop maksimumgevangenis bestaan, hou verband met 

higiene van die gevangenes en netheid van die geboue en die omliggende gevangenisterrein. 

Daar was in die verlede aktiewe deelname aan die herstel van possakke deur gevangenes, maar 

daar bestaan nie so 'n beroep in die arbeidsmark buite die gevangenis nie. Voorts is daar nie 

motiverende insentiewe aan hierdie arbeid gekoppel nie. Ander vorme van arbeid is die 

versorging van honde wat vir bewakingsdoeleindes aangewend word en die kap van hout (Luyt 

1994:37-38). 

Daar word voorsiening gemaak vir die betaling van gratifikasie aan gevap.genes, wat vergoeding 

in die vorm van geld is. Tariewe is egter baie laag en alhoewel gratifikasie in November 1994 

(Departement van Korrektiewe Dienste 1995:8) gemiddeld met 170% verhoog het, is dit steeds · 

min geldelike vergoeding vir die arbeid wat deur sommige gevangenes verrig word. 

In sy ondersoek het Luyt (1994:39) by wyse van onderhoudvoering bevind dat 

maksimumgevangenes meer arbeidsgeleenthede wil he waar vervaardiging 'n sentrale rol speel. 

Die gevoel is dat vervaardigde items verkoop moet word en dat gevangenes finansiele voordeel 

daaruit moet trek. Die sentrale konsep van vergoeding vir die gevangene het telkemale tydens 

die onderhoude na vore gekom. 

6.12 KEURING, PLASING EN OPLEIDING VAN PERSONEEL 

By maksimumgevangenisse behoort die klem nie op personeelvoorsiening te val nie, maar eerder 

op die voorsiening van die regte personeel (Luyt 1994:11). Teen hierdie agtergrond moet daar na 

die keuring van personeel vir aanwending by maksimumgevangenisse gelet word. Du Plessis 

(1986:376) beskou keuring as 'n proses waardeur die regte persoon vir die regte pos gekies word. 

Die Departement van Korrektiewe Dienste pas dan ook keuring toe ten opsigte van personeel wat 

by maksimumgevangenisse geplaas behoort te word. Volgens Kroon (1989:330) kan geskikte 

personeel uit inteme bronne bekom word. Keuring van personeel vir plasing by 

maksimumgevangenisse is geskoei op die lees van aanwending van inteme bronne. 

Van Zyl Smit (1992:122) maak in sy bespreking van die gevangeniswet (die Wet op Korrektiewe 

Dienste van 1959) melding daarvan dat personeel van die Departement van Korrektiewe Dienste 
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te alle tye hul dienste tot beskikking van die staat moet stel. Dit kan van personeel verwag word 

om op enige tyd en plek <liens te verrig. Op hierdie wyse beskik die departement oor die 

bevoegdheid om gevangenisse van personeel te voorsien wat in staat sal wees om die 

werksaamhede van die betrokke gevangenis suksesvol uit te voer. Coetzee (1995:227) maak ook 

melding van die feit <lat personeel by enige gevangenis in die land aangewend kan word. 

Plasing van personeel geskied aan die hand van algemene profiel, maar die seleksieproses vind 

volgens algemene bree riglyne plaas. Wanneer personeel nie aan plasing by 'n 

maksimumgevangenis aan die hand van die riglyne voldoen nie, word hy nie summier as nie

geskik geag nie, maar sy algemene profiel raak dan egter deurslaggewend (Departement van 

Korrektiewe Dienste 1988). Die algemene riglyne waama supra verwys word, sluit volgens 

Luyt (1994:12) die volgende in: 

• ervaring: Dit is ongewens <lat personeellede direk na basiese opleiding by 

maksimumgevangenisse aangewend word. 

• fisiese geskiktheid: Personeel moet fisies goed vertoon en op die oog af die indruk skep <lat 

hulle gesag kan handhaaf. Vaardighede ten opsigte van selfverdediging word ook 

geevalueer. 

• kwalifikasies: Alhoewel geen rigiede riglyn ten opsigte van hierdie aspek geld nie, is dit 

verkieslik <lat lede oor matriek beskik en minstens Afrikaans en Engels magtig is. 

• tugoortredings: Die ems van oortreding van inteme reels asook die frekwensie waarteen 

hierdie oortredings gepleeg word, is van belang in die keuringsproses. 

• psigometriese evaluering: Alhoewel psigometriese evaluering soos in die verlede nie meer 

deel uitmaak van die keuring van personeel wat by maksimumgevangenisse werk nie, kan 

hierdie instrument steeds aangewend word om korrekte plasing van twyfelagtige gevalle te 

verseker. 

Opleiding en ontwikkeling van personeel moet volgens Du Plessis (1986:382-386) van mekaar 

onderskei word. Opleiding beteken "die skoling van individuele werknemers in terme van 

tegniese vaardighede" terwyl ontwikkeling te doen het met "die identifisering, opleiding en 

ontwikkeling van talentvolle werknemers". Alhoewel die opleiding en ontwikkeling van 

personeel oor die jare heen een van die dinamiese areas binne die bree opset van die Departement 

van Korrektiewe Dienste was, sal die nuutste beleidsverandering opnuut veeleisende verwagtinge 

aan personeel verbonde aan maksimumgevangenisse stel, ten einde die besondere kategorie 
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gevangene met sy eie kenmerke en problematiek suksesvol te kan ontwikkel en steeds veilig te 

bewaar. 

6.13 SAMEVATTING 

Daar kon teen die tyd reeds vasgestel word dat die Suid-Afrikaanse gevangenisstelsel midde-in 

die transformasie-aksies wat die nuutgevonde demokrasie meegebring het, vasgevang is. Groot 

onsekerheid heers op baie terreine. Afgesien hiervan is daar ook 'n hele reeks ingrypende 

veranderinge waaraan personeel van die Departement van Korrektiewe Dienste gewoond moet 

raak. 

Die nie-deelname aan sinvolle arbeid en ontwikkelingsprogramme figureer sterk in plaaslike 

maksimumgevangenisse soos die Leeuwkop maksimumgevangenis weens die oordrewe klem op 

veilige bewaking van die gevangene. Weinig pogings word aangewend om werkgeleenthede te 

skep sodat hierdie kategorie gevangene beter geleenthede kan he. Die ontvlugtingsrisiko van 

hierdie kategorie gevangene word dikwels as rede voorgehou waarom wyer blootstelling aan 

arbeid nie plaasvind nie (Luyt 1994:58). 

Daar is in die Witskrif op Korrektiewe Dienste (1994:2) en in die 1994 jaarverslag (Departement 

van Korrektiewe Dienste 1995:8) klem gele op die toename in die hoeveelheid geharde en 

gevaarlike langtermyngevangenes in Suid-Afrikaanse gevangenisse. Die invloed van hierdie 

toename m die hoeveelheid langtermyngevangenes op maksimumgevangenisse 1s 

kommerwekkend, aangesien dit 'n aanduiding is van die toenemende mate waarin landswette op 

'n emstige wyse geskaad word. Dit is wel ook so dat die heroplegging van vonnisse van diegene 

wat voorheen tot die doodstraf gevonnis is, 'n invloed op die langtermyn gevangenisbevolking se 

amptelike getalle gehad het. Hierdie gevangenes was nie amptelik as maksimumgevangenes 

gekategoriseer nie, maar het as terdoodveroordeeldes bekend gestaan (Departement van 

Korrektiewe Dienste 1994:Tabel 6). Aanhouding van die terdoodveroordeelde het egter altyd in 

'n maksimumgevangenis geskied. Die stygende tendens in die langtermyn gevangenisbevolking 

oor hierdie tydperk is derhalwe in werklikheid kleiner as wat tendense aandui. 

Die keuring van personeel het in die verlede ook 'n bewakingsinslag gehad in terme van die 

fisiese voorkoms en opleiding van die personeellid. Hierdie benadering behoort in die toekoms 
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te wysig, aangesien die nuwe beleidsrigting van parallelle ontwikkeling en bewaking van die 

gevangene sy eie unieke karakter sal openbaar. Hierdie rol behoort in 'n groot mate te verskil 

van die tradisionele bewakingsrol van die Suid-Afrikaanse korrektiewe beampte wat by 

maksimumgevangenisse werksaam is. 

Dissipline in maksimumgevangenisse het oor die jare heen afgewater en dit het daartoe bygedra 

dat bendebedrywighede en swak gedrag meer dikwels voorkom. Binne die 

maksimumgevangenis moet daar streng dissipline gehandhaaf word. Die gevangene wat hier 

aangehou word se optrede is van so 'n aard dat hy nie na willekeur vrye teuels moet kry nie. 
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HOOFSTUK 7: SPESIALE PROGRAMME VIR MAKSIMUMGEVANGENES 

7.1 INLEIDING 

"How could you describe monotony except by saying it is the same thing repeated over 

and over again until you are sick of it going on being repeated over and over again until 

you are no longer even sick of it. You are not anything only that does not stop it being 

repeated over and over again whether you are anything or nothing and it still goes on 

being repeated over and over again ... or something like that. 

Paul M, age 28 

Offence: Grievous bodily harm 

Sentence: 6 years imprisonment" (Parker 1973 :29). 

Die voormelde aanhaling is kenmerkend van gevangenes se belewenis van die legio aantal lee 

ure wat in 'n maksimumgevangenis deurgebring word. Dit verabsoluteer meedoenlose roetine 

wat dag in en dag uit tot vervelens toe herhaal word. Die vraag ontstaan onwillekeurig of die 

impak van langtermyn aanhouding nie so omvangryk is dat die dood self beter sal wees nie? 

Ward & Schoen (1981:40) vestig aandag op die feit dat die omgewingsimpak van langtermyn 

aanhouding een van die kembekommemisse van langtermyn maksimumgevangenes is. Die 

langtermyngevangene in maksimumgevangenisse is nie 'n toeris in 'n vreemde land nie, maar 

moet 'n beduidende gedeelte van sy lewe tussen die mure van die gevangenis deurbring. Dit is 

een van die redes wat daartoe hydra dat konstruktiewe en positiewe behandelingsprogramme en 

ontwikkelingsgeleenthede vir maksimumgevangenes ten volle uitgebou en benut moet word. 

7.2 DIE EFFEK VAN LANGTERMYN AANHOUDING 

Die effek van langtermyn aanhouding is 'n aspek wat deurlopend tydens vonnisuitdiening 

aandag behoort te geniet. Sapsford (1978:5) is van mening dat institusionalisering as die 

grootste effek van langtermyn aanhouding gereken kan word. Institusionalisering word 

gekenmerk aan lusteloosheid en gebrek aan motivering met ekstreme afhanklikheid van roetine 

en ondersteuning deur die inrigting wat vir die versorging van 'n bepaalde persoon 
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verantwoordelik is (Sapsford 1978:6). Die afwesigheid van stimulering binne die inrigting is 

volgens Wing (1970:28) die vemaamste bydraende faktor tot institusionalisering. Alhoewel die 

meeste navorsing van hierdie wetenskaplike in hospitale vir sielsiekes plaasgevind het, word 

gevangenisse in dieself de konteks as eentonige inrigtings met oorbeklemtoning van beheer 

beskou. 

Bottoms (1987:190) is die mening toegedaan dat institusionalisering baie emstig opgeneem moet 

word. Daar is veral twee kemprobleme wat aandag behoort te geniet naamlik, hoe om te bepaal 

wanneer dit gebeur en wat om dan daaromtrent te doen. Die siening is dan ook dat die 

identifisering en hantering van institusionalisering so omvangryk is dat sielkundiges vir die doel 

aangewend moet word. 

Verlies aan vryheid het in die lang duur ongelooflike dekonstruktiewe mag. Wanneer 'n persoon 

aan langtermyn aanhouding onderwerp word, verloor hy selfs sy vryheid van keuse oor 'n 

basiese aspek soos wat hy tydens sy volgende maaltyd gaan eet. Uitvoering van die mees basiese 

menslike funksies soos wanneer om te gaan slaap of toilet toe te gaan is in baie gevalle nie eers 

aan keuse onderwerp nie. Gevangenes vind hierdie totale afwesigheid van keuses en beheer oor 

sy lewe onaanvaarbaar, vemederend en angswekkend (Cook, Boldwin & Howison 1990:55-56). 

Volgens Coetzee (1995:13) ontstaan daar 'n geweldige hunkering na kommunikasie met die 

buitewereld. Die verlies aan dialoog met familie het verhoogde stresvlakke waaraan die 

gevangene nie uiting kan gee nie, tot gevolg (Cook, Boldwin & Howison 1990:56). Die effek 

van langtermyn aanhouding raak egter eers meer sigbaar namate die vonnistydperk aanstap en 

die gesin buite die gevangenis allerlei soorte druk begin ervaar. Die aanwesigheid van kinders 

maak die probleem soveel groter en verduidelikings aan hulle namate hulle groter word, plaas 

gevangenes onder groter druk. In baie gevalle het langtermyn aanhouding selfs die totale 

verbrokkeling van familiebande tot gevolg. Volgens Cook, Boldwin & Howison (1990:57) is die 

eff ek van langtermyn aanhouding op kinders in die gesin nog nie deeglik bestudeer nie, maar die 

mate waarin dit die kind sal affekteer, word bepaal deur die verhouding wat daar tussen kind en 

ouer bestaan het voordat die ouer aan gevangesetting onderwerp was. 

Normale kommunikasie kan ook nie in die gevangenisomgewing plaasvind nie. Afgesien van 

die feit dat besoeke familiebande verstewig, is hierdie besoeke baie kort. Die omstandighede 
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waarin besoeke plaasvind is van so 'n aard dat geen normale gesprek daarbinne gevoer kan word 

nie. Gevangenes het weinig privaatheid. Nie-kontakbesoeke is selfs meer nadelig deurdat fisiese 

obstruksies dit nie net vir gevangenes onmoontlik maak om mekaar aan te raak nie, maar dit is 

ook steurend vir doeltreffende kommunikasie (Cook, Boldwin & Howison 1990:57). Die 

afwesigheid van kontak met die buitewereld word deur Coyle (1994:171) as "verbanning" 

beskou. Die ergste van alles is die feit dat kontak met die buitewereld tydens verbanning 

ontmoedig word. Die sielkundige effekte hiervan kan net skadelik vir die gevangene en selfs sy 

familie wees (Coyle 1994:171). 

Bukstel & Kilmann (Duffee 1989:380) het in 1980 'n empiriese ondersoek gedoen ten einde die 

effek van gevangesetting te kan bepaal. Hulle bevinding word as volg deur Duffee (1989:380) 

aangehaal: 

"Overall, the evidence suggests that an inmate's response to confinement is determinated 

by a complex interaction of variables. Thus the findings do not unequivocably support the 

popular notion that correctional confinement is harmful to most individuals". 

In 'n soortgelyke ondersoek wat deur Nigel Walker (Duffee 1989:380-381) rakende die newe

effekte van aanhouding in Brittanje uitgevoer is, word aangedui dat daar weinig bekend is oor die 

negatiewe effekte van aanhouding. Positiewe effekte van aanhouding is van korte duur, maar 

negatiewe effekte het 'n goeie kans om tot na vrylating invloed uit te oefen. 

7.3 JEUGDIGE MAKSIMUMGEVANGENES 

Die oplegging van langtermyn vonnisse is nie beperk tot die volwasse gevangene me en 

jeugdiges wat met die gereg bots word in baie gevalle weens emstige misdade tot lang periodes 

gevangenisstraf gevonnis. Die hantering van jeugdiges het egter wereldwyd 'n antler invalshoek 

as wat die geval met volwassenes is. So byvoorbeeld word aanhouding van jeugdiges binne die 

grense van die Verenigde Koninkryk eerder gebaseer op waar hulle woon as op die misdryf wat 

gepleeg is (Steward & Tutt 1987:3). 

Coyle (1994:66) maak melding van die feit dat gevangenes onder die ouderdom van 21 jaar 

feitlik wereldwyd baie spesiale behandeling ontvang. Op hierdie ouderdom kon die gevangene al 

getroud gewees het en kinders he of hy kon al in die uithoeke van die wereld vir sy land aan 
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oorlog deelgeneem het. Ten spyte van die voormelde word jeugdiges in die meeste dele van die 

wereld van beide korttermyngevangenes en ander langtermyn maksimumgevangenes geskei. 

Wardlaw (1980:70) is van mening dat hierdie reeling veel eerder 'n primere sielkundige 

oorsprong as 'n administratiewe oorsprong het. 

Volgens bogenoemde skrywer blyk Australie die groot uitsondering te wees. Jeugdige 

gevangenes word in volwasse gevangenisse aangehou weens die feit dat daar so min van hierdie 

kategorie oortreder in Australie is (Wardlaw 1980:70). Biles (1988:110) meld egter dat 

jeugdiges in maksimumgevangenisse in Australie onder beskerming aangehou word. As gevolg 

hiervan het die jeugdiges minder toegang tot programme en rekreasie en word hulle uiteindelik 

frustreerd en in baie gevalle onbeheerbaar. Weens die verskil in volwassenheid op verskillende 

ouderdomme is Australiese owerhede huiwerig om rigiede lyne te trek. Die argument word 

geopper <lat een persoon op sewentien reeds meer volwasse kan wees as 'n ander op een en 

twintig (Biles 1988:110). 

Carey & McAnany (1984:24) vestig die aandag daarop <lat die hantering van jeugdiges in 

Amerika volgens die parens patria beginsel geskied. Die beginsel het sy oorsprong in Brittanje 

waar die koning sy magte uitgeoefen het om eiendomsreg van die jeug te beskerm wanneer hul 

ouers te sterwe kom. In Amerika beteken <lit egter <lat die staat jurisdiksie het oor die welsyn van 

kinders, selfs al sou <lit gedwonge skeiding met hul ouers beteken. Ten spyte van vele aanvalle 

op die vermelde beginsel oefen die staat steeds wye magte oor jeugoortreders uit. Wanneer 

jeugdiges egter gevonnis word, geskied aanhouding injeuggevangenisse waar besondere klem op 

ontwikkelingsprogramme geplaas word. Daar blyk geen verhouding tussen die ems van die 

misdryf en die sekuriteitsvlak vir jeugdige gevangenes te wees nie (Duffee 1989:478). 

Suid-Afrika maak ook voorsiening vir die aanhouding vanjeugdiges onder die ouderdom van 21 

in aparte gevangenisse waar kontak met geharde misdadigers vermy word (Van Zyl Smit 

1992: 146). Daar is egter te min aanhoudingsfasiliteite vir hierdie kategorie gevangene. In baie 

gevalle noodsaak die vonnislengte en tipe oortreding die aanhouding van jeugdiges in volwasse 

maksimumgevangenisse en word <lit dan in die praktyk ook so uitgevoer. Volgens Rabie & 

Strauss (1985:283) sal jeugdige ouderdom hoogstens versagtend inwerk wanneer die jeugdige 

weens baie emstige misdaad gevonnis word. 
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7.4 REKORDHOUDING EN LOOPBAANBEPLANNING 

Maksimumgevangenes word aan so baie rapporteringsprosedures onderwerp ( opname 

besonderhede, klassifikasiesittings, dissiplinere sittings, behandelingsverslae en werksverslae) 

<lat die omvattende rekordering van alle relevante inligting van belang is. Die byhou van rekords 

vir gevangenes word dan ook in Standaard Minimum Reels 7 (1) en (43) omskryf. Hierdie 

rekordstelsel van elke gevangene akkumileer oor die jare heen en word uiteindelik meer 

belangrik as die gevangene self (Walker 1980: 189). 

Wardlaw (1980:73) meen <lat rekordhouding altyd die gevangene benadeel. Die mening word 

gebaseer op die feit <lat die inhoudelike van 'n gevangene se rekord in die meeste gevalle net die 

negatiewe aspekte van die gevangene se lewe binne die gevangenis uitspel. Dit hou gevaar in vir 

behoorlike besluitneming oor aspekte wat van belang vir die gevangene se toekoms kan wees, <lit 

terwyl die inligting dikwels net op suspisie van personeel gegrond is. In baie gevalle is die 

inligting reeds so verouderd <lat <lit geen invloed meer behoort te he nie, maar <lit bei"nvloed 

steeds besluite. 

Baie van die inligting is onnodig en herhalend van aard. In maksimumgevangenisse word daar 

dikwels na die tekort aan personeel verwys wanneer <lit kom by die aanbied van programme wat 

in die gevangene se belang is. Die instandhouding van hierdie rekordstelsels het volgens 

Wardlaw (1980:73) onaanvaarbare vermorsing van mensekrag tot gevolg. 

Rekordering word geregverdig aan die hand van assessering, aangesien <lit 'n sentrale tema in die 

lewe van 'n langtermyn maksimumgevangene vorm. Freiberg en Biles (1975:76) vra tereg 

hoeveel assessering werklik ten opsigte van die langtermyn maksimumgevangene gedoen moet 

word. Dit word dan ook aangedui <lat hierdie kategorie gevangene gedurende die eerste paar jaar 

van sy vonnis weens verskeie redes met owerhede bots, maar teen die tyd dat hy werklik vir 

enige voordele soos uitplasing na 'n ander gevangenis kwalifiseer, het sy gedrag in so 'n mate 

aangepas <lat meer akkurate gevolgtrekkings ten opsigte van die gevangene gedoen kan word. 

In sy bespreking oor residivisme dui Bottoms (1987:196) aan <lat daar weinig sprake van 

loopbaanbeplanning vir langtermyn maksimumgevangenes is. Een van die redes hiervoor is die 

oordrewe klem wat op veilige aanhouding geplaas word. Die enigste "loopbaanbeplanning" wat 
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plaasvind is die aanleer van meer misdaadtegnieke. Laasgenoemde beklemtoon maar net weer 

die nou reeds geykte stelling van Sidney Smith dat gevangenisse "skole vir misdaad" is (Bottoms 

1987:196). Hoe na-vrylating veroordelings word dan ook toegeskryf aan die aanleer van 

verkeerde of gebrekkige misdaadtegnieke. 

7.5 INDIENSPLASING EN OPVOEDING VAN MAKSIMUMGEV AN GENES 

Die waarde van indiensplasing en opvoeding van langtermyn maksimumgevangenes is 'n 

onderwerp wat al baie bespreking geniet het. Verskeie wetenskaplikes soos Coyle (1994:78) het 

reeds aangetoon dat die opvoedingspeil van langtermyn maksimumgevangenes laag is. 

Deelname aan opvoedkundige programme en werk binne die gevangenis hied aan baie 

gevangenes die geleentheid om van die eentonigheid van die gevangenisroetine en die realiteit 

van straf af weg te kom. 

Opvoeding van gevangenes binne die gevangenis word egter daarop gemik om te verhoed dat die 

gevangene weer tot die gevangenis sal terugkeer. Deelname aan hierdie programme is in baie 

gevalle deurspek met entoesiasme vanaf die gevangene. Na vrylating kan die gevangene dan sy 

nuutverworwe kennis aanwend om indiens geplaas te word (Wardlaw 1980:77). Dieselfde 

skrywer (1980:78) le groot klem op die tydsberekening van programme aan gevangenes om 

indiensplasing tot gevolg te kan he. Een van die kemvrae wat hier ontstaan is hoe toepaslik die 

begintyd van programme met die oog op indiensplasing is. Opleiding aan die begin van 'n lang 

vonnis in rekenaarvaardighede sal byvoorbeeld as onvanpas beskou kan word, omdat die 

gevangene alle inligting tydens sy oorblywende deel van die vonnis kan vergeet. 

Williford (1994:15) stel 'n duidelike onderskeid tussen onderwys en opvoeding soos wat dit in 

gevangeniskonteks van toepassing is. Onderwys word deur die voorsiening van materiaal en 

instruksies gefasiliteer. Opvoeding is 'n aspek wat veel dieper le as die voormelde. Opvoeding 

is die leerproses waarvan die sosiale en simboliese betekenis te bespeur is in die waardesisteem 

van 'n gewone samelewing. Binne die gevangenis is die historiese rol van opvoeding egter 

beperk tot onderrigprogramme. Voorts vind onderrig binne die begrensings van dissipline en 

beheer plaas. Die begrip rehabilitasie doen ten volle afbreuk aan opvoeding weens die feit dat 

die oortreder as 'n objek gesien word wat ontleed, behandel en gesond gemaak moet word. Die 

historiese mislukking van hervormingsprojekte in gevangenisse kan juis volgens Williford 
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(1994:15) toegeskryf word aan die "unmaking of human beings and denial or limitation of 

human potential'', wat kortom beteken dat daar nie opvoeding in gevangenisse plaasvind nie. 

Indiensplasing van maksimumgevangenes vind so min plaas <lat beduidende syfers nie verkry 

kan word nie. Dit gebeur ten spyte van die feit <lat gevangenes ook vanuit maksimum 

aanhouding vrygelaat word nadat hul volledige vonnis verstryk het. Volgens Brown (et al 

1989:412) word die meeste gevangenes in Amerika op 'n daaglikse basis vanuit 

voorvrylatingseenhede vrygelaat om te gaan werk of werk te soek. Die getal wat uit gewone 

gevangenisse vir dieselfde doel vrygelaat word, is selfs nog kleiner. Indiensplasing van 

maksimumgevangenes vind derhalwe baie min plaas, maar afgesien hiervan blyk <lit ook dat 

hulle nie bemagtig word om na vrylating 'n geskikte betrekking te kan bekom nie. 

7.6 VERSPREIDING VAN MAKSIMUMGEV ANGENES 

Die verspreiding van maksimumgevangenes was deur die jare een van die lastige kwessies in die 

aanhouding van hierdie gevangenes. Die geskiedenis van gevangenisse is deurspek met 

voorbeelde van onluste en neigings tot beskadiging van eiendom. Bottoms (1987:50) vestig die 

aandag daarop <lat die 1970's in Brittanje gekenmerk is deur onluste in Gartree (1972 & 1978), 

Hull (1976) en Parkhurst (1979). In Suid-Afrika self was die navorser by verskeie geleenthede 

ooggetuie van onluste in die Leeuwkop maksimumgevangenis. Ander Suid-Afrikaanse 

gevangenisse was ook nie onlusvry nie. Die tendense word ook deur Fox (1982:3) uitgewys 

waar hy na onluste in maksimumgevangenisse soos Santa Fe, Pontiac, Soledad en Attica verwys. 

In 'n land soos Australie bestaan die geneigdheid om langtermyn maksimumgevangenes deur die 

hele gevangenissisteem te versprei (Wardlaw 1980:78). Dit is ook die neiging in ander lande wat 

in hierdie studie vermeld word. Die argument is dan ookjare gelede deur die Britse Adviesraad 

oor die Penologiese Sisteem geopper dat die vermenging van langtermyn maksimumgevangenes 

met korttermyngevangenes tot gevolg het dat eersgenoemde in kontak met die buitewereld bly 

(Home Office 1968:19). Probleme ontstaan egter met die langtermyn maksimumgevangene wat 

onder die verpligting staan om sy vonnis weens klassifikasieprosesse in maksimum 

sekuriteitsomstandighede uit te <lien. 
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Daar bestaan 'n besondere vennootskap tussen die graad van veilige bewakingsklassifikasie en 

die lengte van vonnis. Orn hierdie rede is dit onvermydelik dat gevangenes met lang vonnisse en 

streng sekuriteitsvereistes in dieselfde gevangenis sal beland. Dit bring rnee dat 'n konsentrasie 

van gevangenes met bepaalde ooreensternrnende eienskappe plaasvind en dat daar uit die aard 

van die saak gespesialiseerde aandag aan die besondere groep geskenk rnoet word. 

Voorstaanders van aparte gevangenisse vir lang- en korttermyngevangenes redeneer juis dat 

hierdie konsentrasie die bedryfvan programme vergernaklik (Wardlaw 1980:78). Programme vir 

hierdie kategorie verskil in wese van die programme wat vir korttermyngevangenes ontwikkel 

word en juis daarorn rnaak aparte aanhouding die aanbieding rneer effektief. 

Een van die argurnente teen gespesialiseerde rnaksirnurngevangenisse is die skeiding wat dit met 

farnilie en vriende veroorsaak. Die voormelde is dikwels die gevolg van die ligging van 

rnaksirnurngevangenisse, wat rneebring dat dit nie altyd so toeganklik vir farnilie en vriende van 

die gevangene is nie. Voorstaanders van die nie-verspreiding van langtermyngevangenes is egter 

volgens Wardlaw (1980:79) van rnening dat afnarne in besoeke eerder aan gevangenisstraf self 

toegeskryfkan word as aan die ligging van 'n besondere gevangenis. 

Daar is bevind dat langtermyn rnaksirnurngevangenes in Australie nie rneer problerne veroorsaak 

as ander gevangenes nie (Wardlaw 1980:79). Voorts is oordrewe klern op sekuriteit 

teenproduktief. Gevangenes behoort op grond van hul behoeftes dwarsdeur 'n 

gevangenissisteern versprei te word sodat arbeid, opleiding en ander programme rneer toeganklik 

vir die gevangene kan wees (Wardlaw 1980:79). 

7.7 VERSOEKE VAN BINNE MAKSIMUMGEVANGENISSE 

Die realiteit van gevangenisstraf en die noodwendige verlies aan vryheid is 'n aspek wat 'n 

daadwerklike invloed op die mens rnoet he. Coetzee (1995:12) verwys hiema as opnarneskok en 

beklerntoon dit met die volgende aanhaling deur 'n gevangene: "Wanneer die sleutel in die slot 

draai, is jy verlore". Hierdie beskrywing kan gesien word as die begin van jare se onsekerheid, 

eentonigheid en orngewingsgestrerndheid. 

Sartre (Toch 1992:27) het in 1948 aangedui dat spanning nie net as gevolg van uitermatige eise 

ontstaan nie, rnaar dat onderstirnulasie 'n bedreiging vir rnenslike welstand inhou. Die inleiding 
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tot hierdie hoofstuk omskryf maar een van die ontelbare gevoelens van eentonigheid wat deur 

aanhouding in 'n gevangenis veroorsaak word. Aktiwiteits- en stimulus deprivasie is volgens 

Toch (1992:29) 'n algemene stresbron vir gevangenes. Die afwesigheid van aktiwiteite word 

soos volg deur gevangenes opgesom (Toch 1992:29): 

• "life is going on outside, but there ain't nothing happening inside, if you know what I mean" 

• "what you look forward to is you hear a bell, you wake up, you get ready to go to school or 

wherever you're going to, then get back to your cell, and you never have nothing to look 

forward to as something in the future" 

• "confinement, being in one place day after day after day, and nothing new to look at, and 

knowing that it is going to be the same day after day after day .. .it gets me very uptight. I'm 

confined to the same area every day and I am doing twelve years. And just to know that I'm 

going to see the same thing, see the same faces and be in the same places every day, there is 

nothing to look forward to". 

Deur aan aktiwiteite deel te neem raak gevangenes van energie ontslae, maar die afwesigheid van 

hierdie aktiwiteite binne maksimumgevangenisse is kommerwekkend, geoordeel aan die 

strekking van kommentaar deur gevangenes wat dag in en dag uit in die eentonigheid van 'n 

maksimumgevangenis vasgevang is. 

Duffee (1989:367) verwys na 'n omvangryke studie wat deur Toch uitgevoer is om te bepaal hoe 

gevangenes hulle aanhouding verwerk. Data is by wyse van onderhoudvoering met gevangenes 

in vyf maksimumgevangenisse in Amerika bekom. Toch (Duffee 1989:367) het sewe knelpunte 

deur middel van sy navorsing ge'identifiseer wat stremmend op die verwerking van 

gevangenisstraf inwerk. Die sewe knelpunte (in geen besondere volgorde nie) is die volgende: 

• privaatheid 

• veiligheid 

• orde en voorspelbaarheid binne die struktuur 

• ondersteuning (programme vir selfontwikkeling) 

• emosionele terugvoer (vanaf personeel en gevangenes) 

• sosiale stimulasie 

• aktiwiteite en vryheid. 

Laasgenoemde het in twee-derdes van die onderhoude as die belangrikste uitgestaan. 
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Die inligting het egter aansienlik van een gevangenis tot 'n antler verskil. Swart gevangenes was 

meer bekommerd oor vryheid as wittes. Ouer gevangenes wou meer orde en voorspelbaarheid 

binne die struktuur he as jong gevangenes, terwyl die jongeres meer oor hul eie veiligheid 

bekommerd was. Getroude gevangenes was meer ingestel op emosionele terugvoer. Toch het 

ook vasgestel dat die gevangenes wat gelukkig is met hul aanhoudingsomstandighede diegene 

was wat waarde heg aan vriendskappe met antler gevangenes, persoonlike verbetering vooropstel 

en hulleself met allerhande aktiwiteite besig hou (Duffee 1989:368). 

Volgens Bowker (Duffee 1989:368) bestaan daar toenemende kommer onder gevangenes oor die 

afmetings wat geweld binne gevangenisse aanneem. Gevangenes se reaksie op hierdie geweld 

wissel van huiwerigheid om buite selle te beweeg tot verandering in werk, selblokke, of selfs 

gevangenisse. Ander gevangenes se respons bring mee dat hulle self gewelddadig raak, of dat 

daar by groepe vir beskerming aangesluit word. Die algemene reaksie is egter passief van aard 

soos angs, gramskap, vrees en selfs sielkundige krisisse. 

Seksuele drifte is volgens Lockwood (Duffee 1989:371) 'n groot bron van kommer vir beide 

gevangenes en personeel. Weens die ontstaan van hierdie drifte en die gestremdheid van die 

omgewing bestaan daar binne gevangenisse 'n groter bedreiging van seksuele aggressie. Zausner 

(Duffee 1989:371) maak daarvan melding dat homoseksuele verkragting vernietigend vir 'n 

gevangene kan wees. In 'n studie het Lockwood (Duffee 1989:371) bevind dat 25% van die 

gevangenes in 'n New Y orkse maksimumgevangenis deur medegevangenes genader is met 

gedrag wat hulle as seksueel aggressief beskou. Viktimisasie het volgens subgroep gevarieer, 

maar 65% van die jong blanke manlike gevangenes het aangedui dat hulle teikens van seksuele 

aggressie was. Volgens die studie van Toch in vyf maksimumgevangenisse (Duffee 1989:373) 

het 28% van die gevangenes aangedui dat hulle slagoffers van seksuele aggressie was. Die 

voorvalle wat amptelik gerapporteer is, was egter heelwat laer. Die meeste aggressors was swart 

manlike gevangenes uit die stad New York, terwyl die meeste slagoffers wit, onervare 

gevangenes uit antler dele van die staat was. 

Seksuele teistering het in gevalle tot gevolg dat 'n bepaalde gevangene daartoe gedwing word om 

'n afwykende seksloopbaan binne die gevangenis te volg, ongeag sy eie voorkeure. Dit lei aldus 

Lockwood (Duffee 1989:373) selfs tot selfmoord. Klagtes help nie veel nie, aangesien die 

aggressors hul skuld neutraliseer deur voor te gee dat die slagoffer homoseksueel is. Oor die 
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algemeen is die onnatuurlike seksgedrag nie vir gevangenes aanvaarbaar nie, maar dit is byna 

onmoontlik om dit te vermy wanneer jy eers die teiken van die daders geword het. In die 

Leeuwkop maksimumgevangenis in Suid-Afrika het 'n gevangene wat 'n prominente figuur in 

een van die bendes is, seks binne die gevangenis as volg opgesom: "Ek vertel jou, as jy twintig 

jaar hier binne sit, moet 'n antler man mos mooi raak". 

Langtermyngevangenes wat in maksimumgevangenisse aangehou word, is van mening dat daar 

'n groter behoefte aan betekenisvolle werk is as vir enige antler kategorie gevangene. 

Langtermyn ontwikkeling met werklike insentiewe vir die gevangene bestaan bykans nie 

(Wardlaw 1980:80). Die benadering van personeel tot hierdie saak word deur gevangenes as 

obstruktief beleef. Gevangenes is ook van mening dat hulle in werkverband nie van antler 

veiligheidskategorie gevangenes geskei behoort te word nie. 

Wardlaw (1980:81) beklemtoon in sy studie die belangrikheid van voorontslagprogramme. 

Langtermyn maksimumgevangenes moet in baie gevalle radikale paradigmaskuiwe maak om in 

die vrye samelewing te kan inskakel. Hierdie veranderinge is verwarrend vir die persoon wat 

weens 'n lang vonnis tot so 'n mate ge"institusionaliseer het dat die vrye samelewing horn afskrik. 

Een van die akute probleme waarmee langtermyn maksimumgevangenes in Australie worstel, is 

besluitneming. Blootstelling aan programme en opleiding is 'n onafhanklike proses van 

vrylatingsbesluitneming. Omdat hierdie twee aspekte nie ge"integreer is nie, neem die een nie die 

antler in ag nie. Besluite oor oorplasing na 'n laer sekuriteitsgevangenis of selfs vrylating bots 

met vordering op die gebied van opleiding. Dit bring mee dat die gevangene dan nie die volle 

waarde van ofblootstelling aan bepaalde opleiding kan ervaar nie (Wardlaw 1980:82). 

7.8 SAMEVATTING 

Die voorafgaande bespreking werp heelwat lig op die noodsaaklikheid van spesiale programme 

vir maksimumgevangenes. Resultate wat aantoon dat die opleiding van langtermyn 

maksimumgevangenes daarop gemik is om 'n onafhanklike persoon in die samelewing terug te 

plaas, is skokkend. Daar blyk 'n wereldwye tendens te wees om meer pogings tot rehabilitasie 

van die jeug aan te wend. Die volwasse gevangene geniet egter te min klem. 
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Dit is hierdie groep wat meestal reeds gesinne het om te versorg en te onderhou. Dit is ook 

hierdie groep wat weens meer lewenservaring met die nodige hulp en leiding tot volwasse 

besluitneming kan kom om in die toekoms meer vir die samelewing te beteken. 

As die tyd wat hierdie kategorie gevangene in aanhouding is in ag geneem word, is <lit duidelik 

<lat <lit die ideale groep vir langtermyn opleiding is. Die voorafgaande hoofstukke het egter byna 

sonder uitsondering daarop gedui <lat die maksimumgevangene as groep globaal in die 

minderheid binne gevangenisse is. Die vraag kan derhalwe gevra word of daar meer pogings ten 

gunste van minder gevangenes aangewend behoort te word. Die logiese benadering sou wees om 

aktiwiteite rondom die grootste groep te sentreer. Dit is dalk ook die rede waarom 

maksimumgevangenes globaal gesproke minder geleenthede as antler groepe gevangenes het. 

Dit bly egter 'n feit dat hierdie kategorie gevangene op die langtermyn meer tyd vir opleiding- en 

ontwikkelingsprogramme het. Dit is om hierdie rede <lat die groep moontlik beter 

opleidingsgeleenthede behoort te he. 
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1-IOOFSTUKS: SLOT 

8.1 INLEIDING 

Hierdie hoofstuk het <lit ten doel <lat wetenskaplike beskrywings en gepaardgaande 

gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak moet word teen die agtergrond van die 

literatuurbespreking wat supra aandag geniet het. Daar sal in die samevattende beskouings en 

aanbevelings tot hierdie studie gelet word na verbandhoudende aspekte en moontlike toepassing 

daarvan in die plaaslike penologiese praktyk. Die benadering tot gevolgtrekkings sal 

positivisties wees, wat in kort volgens Vold (1958:4) omskryf kan word as "die sinvolle verband 

tussen 'n bepaalde verskynsel en die totale bestaande kennissisteem." 

Aanbevelings wat in hierdie hoofstuk gemaak word, sal op die deterministiese benadering 

geskoei word. Dit beteken <lat wetenskap op die uitgangspunt berus dat die wereld ordelik is en 

ordelik gemaak kan word deur menslike ingryping (Van der Westhuizen 1982:180). Dit 

impliseer dat die heelal se verloop nie wetteloos is nie en <lat elke gevolg 'n oorsaak het. Dit 

gaan derhalwe hier oor die vermoe om op grond van bekende omstandighede toekomstige 

omstandighede akkuraat te voorspel en dit optimaal te benut. 

Gevolgtrekkings uit hierdie studie sal grotendeels beperk word tot die sosiale ontledingsvlak, wat 

deur Dubin (1969:122) omskryf word in terme van die betrokkenheid van eenhede soos 

groepfunksies, waardes, norme, afwykings en status asook die psigologiese ontledingsvlak, wat 

kembegrippe soos motief, konflik, kondisionering, doelnastrewingspatrone en behoeftes insluit. 

Gevolgtrekkings en aanbevelings sal sodanig van aard wees dat dit daarop sal fokus om te poog 

om 'n daadwerklike bydrae te lewer wat die lewe van die maksimumgevangene sodanig kan 

bernvloed <lat die kanse verminder <lat hy na vrylating as uiteindelike residivis telkemale na die 

gevangenis sal terugkeer. Die koersverandering deur die Departement van Korrektiewe Dienste 

in Suid-Afrika in 1996 vanaf oorbeklemtoning van veilige bewaking na daadwerklike 

ontwikkelingspogings (parallel met veilige bewaking) word ook in die bespreking wat infra sal 

volg, verreken. 
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8.2 GEVOLGTREKKINGS 

8.2.1 Filosofiese benaderings en spesiale programme 

Dit is so dat daar altyd misdaad sal wees weens die legio faktore wat veroorsakend op misdaad 

inwerk. Dink maar aan werkloosheid, miskenning van menslike lewe, politieke oorsake, 

lewenskonflik en die mens se oorlewings- en antler drange. Die hantering van hierdie oortreders 

het nog altyd spesiale aandag geverg en om hierdie rede het die behoefte aan 'n filosofiese 

benadering tot die hantering van die oortreders ontstaan. Weens die dinamiese aard van die mens 

het filosowe op 'n wye front die straftoemetingsverskynsel beredeneer, in so 'n mate dat dit 

vandag 'n onafhanklike vakgebied in die meeste vooraanstaande wereldlande is. 

Op die gebied van aanhouding van langtermyn maksimumgevangenes het die filosofie 

grootendeels ontwikkel teen die agtergrond van die vier bekende strafoogmerke, naamlik 

vergelding, afskrikking, beskerming van die gemeenskap en rehabilitasie van die oortreder. In 

die geval van die maksimumgevangene figureer vergelding en beskerming van die gemeenskap 

baie sterk. Die lengte van vonnisse van hierdie kategorie gevangene is die bewys dat hy na 

behore sal boete doen oor sy misstap. 

Beskerming van die gemeenskap word prominensie gegee deur middel van die fisiese strukture 

waarin hierdie oortreders aangehou word. Dit geniet verdere beklemtoning by wyse van 

bewakingsmetodiek en gepaardgaande inperkings op beweging. Die vonnistermyn dra egter ook 

by tot die beskerming van die gemeenskap weens die feit dat die oortreder in baie gevalle vir 'n 

leeftyd uit die gemeenskap verwyder word. 

Daar bestaan 'n basiese interaksie tussen die mens se persepsie van gevaarlikheid en die optrede 

in die geval van gevaar. Normaalweg is die persepsie van die gemeenskap ten opsigte van die 

maksimumgevangene een van gevaar. Gevangenes word dan as gevaarlik gebrandmerk terwyl 

dit nie naastenby die waarheid is nie. Laasgenoemde is nie net 'n geringe tegniese fout nie, maar 

'n disfunksionele, duur en probleemskeppende verskynsel wat dikwels tot gevolg het dat 

menselewens vemietig word. Persone word omvorm in die monsters wat die gemeenskap in die 

eerste plek in die persoon gesien het deurdat hulle deur 'n universiteit van misdaad, naamlik die 

gevangenis gedwing word om meer misdadig te word. Dit het tot gevolg dat beskerming van die 

gemeenskap by wyse van lang vonnisse kontraproduktief raak. 
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As daar na afskrikking gelet word, is die gevolgtrekking dat hierdie strafoogmerk in verskeie 

dele van die wereld klaaglik misluk. Die afleiding word gebaseer op die feit dat ernstige 

misdaad en gepaardgaande swaar vonnisse aan die toeneem is. Hierdie aspek sal later in meer 

besonderhede aangespreek word, maar die feit dat die wereld se gevangenisbevolking aan die 

toeneem is, toon dat die voordele verbonde aan misdaad op die een of ander wyse die nadele 

verbonde aan straf oortref. Dit moet egter ook gemeld word dat die wereldbevolking teen 'n 

konstante pas toeneem. Laasgenoemde sal uit die aard van die saak ook 'n effek op die 

hoeveelheid misdadigers in die wereld he. Ten spyte hiervan is die styging in getalle langtermyn 

maksimumgevangenes 'n rede tot kommer. 

Die rehabilitasie van die gevangene klink soet op die oor, maar resultate in hierdie verband blyk 

min te wees. Uit 'n filosofiese oogpunt behoort hierdie tema 'n meer prominente plek in die 

hantering van die langtermyn maksimumgevangene te he. As daar byvoorbeeld na syfers 

rakende residivisme gelet word, is dit volgens Duffee (1989:380) duidelik dat persone wat 

voorheen gevangenisstraf uitgedien het weer misdaad pleeg. Daar is egter nie af doende bewys 

dat gevangesetting per se residivisme bevorder nie. Dit het egter tydens hierdie studie aan die lig 

gekom dat hierdie strafoogmerk 'n lae prioriteit geniet. Daar sal later in meer besonderhede na 

hierdie aspek gelet word, veral teen die agtergrond van die morele hoe grond wat die Suid

Afrikaanse korrektiewe dienste as toekomsvisie in hierdie verband betree het. 

Daar bestaan verskeie stelle reels wat daarop gemik is om die internasionale hantering van 

gevangenes in lyn te bring. Voorbeelde hiervan is die Standaard Minimum Reels. Die riglyne 

word in beginsel ondersteun en in die meeste gevalle toegepas, maar ten spyte hiervan bestaan 

daar steeds verskeie wanpraktyke in die hantering van die gevangene. Andrew Coyle (1994:45) 

verwys na die 25 dae lange onluste en opstande in die Strangewaygevangenis in Manchester en 

noem in dieselfde asem dat gevangenisse in Brittanje slegs 150 jaar oud is, maar dat daar reeds 

vergeet is waarom dit gebou is. Daar is 'n onvermoe om geregtigheid en respek vir die individu 

te kombineer en daar word gefaal in die poging om gevangenisstraf as 'n laaste uitweg te 

oorweeg. Toch (1992) beskryf die lewe in die gevangenis in die titel van hierdie publikasie as 

"the ecology of survival". Dit opsig self skets die prentjie dat dit nie maklik is om 'n gevangene 

te wees nie, ten spyte van die bestaan van neergelegde hanteringsriglyne. 
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8.2.2 Die visie van gevangenisowerhede 

Dit is van absolute belang dat die visie van gevangenisowerhede te alle tye teen die agtergrond 

van die politieke praktyke in 'n bepaalde land verreken sal word. Afgesien van die retoriese 

verwysing na bekostigbare penologiese stelsels, gemeenskapsbeskerming en antler geykte 

beskrywings hang die visie van gevangenisowerhede suiwer af van die politieke pad wat die 

regering van die dag bewandel. W anneer die regering ongenaakbaarheid teenoor misdadigers 

onder die kiesers propageer, neem langer vonnistermyne toe. 

8.2.3 Organisatoriese struktuur en karaktertrekke 

Die organisatoriese struktuur van elke land se gevangenisstelsel maak in 'n groot mate ook 

voorsiening vir die inagneming van verwikkelinge op politieke front. In Australie en Amerika 

word federale stelsels bedryf waar elke staat vir die funksionering van sy gevangenisse 

verantwoordelik is. Dit bring mee dat daar meer as een korrektiewe dienstedepartement in die 

lande bestaan. Die teenoorgestelde geld egter in Engeland en Suid-Afrika. In hierdie lande word 

gevangenisse vanuit die sentrale regering beheer. Die politieke veranderinge in Suid-Afrika het 

tot gevolg gehad dat gevangenisse nou sentraal beheer word, maar tot 'n groot mate outonoom 

per provinsie bedryf word, wat weer eens 'n bewys is van die feit dat politieke invloede deursuur 

na die bedryf van hierdie instellings. 

Die karaktertrekke van gevangenisse in die lande wat in die studie figureer, verskil aansienlik in 

terme van aspekte soos bewaking, klassifikasie, behandelingsprogramme en bestuursmetodiek. 

Elke sisteem beklemtoon dit wat in die betrokke land as belangrik geag word. Daar is 

byvoorbeeld 'n oordrewe klem op veilige bewaking in Amerika, klassifikasie van gevangenes is 

belangrik in Australie, Engeland beklemtoon geheimhouding van sekuriteitsprosedures en Suid

Afrika is die onderwerp van diepliggende transformasieprosesse wat meebring dat verskeie 

aspekte nou aandag geniet, maar dat spesifieke karaktertrekke tans nie prominent is nie. 
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8.2.4 Gevangenisbevolking 

Met die uitsondering van Australie en in 'n mindere mate Engeland is die gevangenisbevolking 

'n groot bron van kommer vir die bestuur van gevangenisse en vir die bestuur van die onderskeie 

lande. Daar is reeds in hoofstuk 5 aangedui dat Amerika en Suid-Afrika onderskeidelik die 

eerste en tweede plek in die wereld beklee in terme van gevangenisbevolking per 100 000 van 

die algemene bevolking van die land. Hierdie twee lande het ook 'n aansienlike hoeveelheid 

langtermyngevangenes, waarvan beduidende getalle in maksimumgevangenisse aangehou word. 

Die studie toon ook aan dat daar stygende tendense ten opsigte van !anger vonnistermyne 

bestaan. Oorbevolking van gevangenisse kom oral voor en in sommige gevalle word daar meer 

as 100% van die goedgekeurde akkommodasie in maksimumgevangenisse benut. Dit is ook 

duidelik <lat daar 'n toename in emstige misdaad onder die jonger generasie (18-26 jaar) is. Dit 

bring mee <lat die gevangenisbevolking nie net jonger word nie, maar ook meer radikaal in terme 

van die bevraagtekening van die gesag van personeel wat met hierdie gevangenes werk. Voorts 

bestaan daar ook aanduidings <lat hierdie jonger generasie meer aggressief in hul optrede is as 

ouer gevangenes. 

Wat Amerika betref, geld die omgekeerde scenario egter. Swartes verteenwoordig maar 12% 

van die algemene bevolking en meer as 50% van die gevangenisbevolking. Die afleiding wat 

hieruit gemaak kan word, is <lat kriminalisering van die Amerikaanse bevolking meer op een 

rassegroep van toepassing is as op antler. 

Die aanhoudingskoste van maksimumgevangenes in die lande onder bespreking is onrusbarend 

hoog aangesien <lit die regerings baie geld kos om gevangenes onder maksimum 

sekuritietsomstandighede aan te hou. In die vier lande was die koste per capita die hoogste vir 

aanhouding in 'n maksimumgevangenis en kos <lit heelwat goedkoper om gevangenes in laer 

grade van sekuriteit aan te hou. V oorts toon uitgawes stygende tendense, wat verder aangevuur 

word deur die stelselmatige styging in die hoeveelheid gevangenes wat in maksimum 

sekuriteitsgevangenisse aangehou moet word. Hierdie situasie word verder negatief beinvloed 

deur die oorbevolking van gevangenisse wat veral in Amerika en Suid-Afrika hoogty vier. 

Die tipiese profiel van die gevangene wat horn vir lang tye in 'n maksimumgevangenis bevind, is 

volgens Noad (Cullen 1988:211) die volgende: 
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• manlike gevangenes met 'n ouderdom wat wissel van 20 tot 30 jaar 

• die gevangene is normaalweg 'n vroee skoolverlater met versteurde familieverhoudinge en 'n 

geskiedenis van alkohol- en dwelmmisbruik 

• daar bestaan aanwesigheid van sosio-ekonomiese nadele, afwesigheid van werksgeskiedenis 

en bewyse van vorige botsings met die gereg. 

Hierdie gevangene het normaalweg 'n swak lewensprofiel, waarvan botsings met die gereg, 'n 

betreklikjong ouderdom en 'n swak of geen werksgeskiedenis die grootste kenmerke is. 

8.2.5 Klassifikasie van gevangenes 

Klassifikasie van gevangenes is universeel tot maksimumgevangenisse. Die toepassingsbestek 

verskil egter aansienlik ten opsigte van die lande waarna daar in hierdie studie verwys word. Dit 

is kenmerkend dat lande wat die veilige bewaking van gevangenes beklemtoon groter 

hoeveelhede gevangenes in maksimumgevangenisse aanhou as die lande waar veilige bewaking 

nie soveel klem geniet nie. 

Australie staan aan die voorpunt met die wyse waarop gevangenes geklassifiseer word. 

Alhoewel die Australiese klassifikasiemodel op die bekende Engelse model geskoei is, is dit 

kenmerkend dat daar besondere bemoeienis gemaak word om te verseker dat 'n gevangene so 

gou as moontlik tot die laagste graad van sekuriteit toegewys word. Af gesien van die feit dat 

hierdie benadering tot gevolg het dat daar minder duur aanhoudingstrukture opgerig moet word, 

is dit ook tot voordeel van die belastingbetaler wat vir die daaglikse aanhoudingskoste van 

gevangenes verantwoordelik is. 

In teenstelling met Australie, waar maksimumgevangenes minder as 10% van die totale 

gevangenisbevolking uitmaak, word daar in Amerika oordrewe klem op veilige aanhouding 

geplaas. Dit bring mee dat nuwe gevangenisse vir hierdie kategorie gevangene ontwerp word en 

dit lei tot een van die duurste korrektiewe stelsels in die wereld. Adler (1994:398) dui dan ook 

aan dat die koste per bed vir elke maksimumgevangene so hoog as $155 000 kan beloop. 

Hierdie koste sluit alle moontlike uitgawes betreffende die oprigting van die gevangenis in. Teen 

hierdie agtergrond kan bespiegel word dat die klassifikasiestelsel wat in Amerika van toepassing 

is, nie die land in terme van bekostigbare penologiese stelsels bevoordeel nie. 
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8.2.6 Bestaande behandelingsprogramme vir maksimumgevangenes 

In die meeste gevalle bestaan daar voldoende programme wat aangewend kan word om die 

besondere groep gevangenes se probleme te kan hanteer. Dit kom egter duidelik na vore dat 

hierdie programme so gebrekkig toegepas word dat die bestaan daarvan byna nie saak maak nie. 

Hierdie situasie geld vir al die lande in die studie, maar dit is soveel te meer die geval in Suid

Afrika, Engeland en Amerika. 

By die Parkhurst maksimumeenheid in Engeland 1s die bekombaarheid van 

behandelingspersoneel juis een van die groot probleme in die suksesvolle bedryf van die eenheid. 

Suid-Afrika is daarvoor bekend dat vakkundige personeel wat primer vir die behandeling van 

gevangenes verantwoordelik is, swak besoldig word in vergelyking met ander potensiele 

verdienstes en dat hierdie kundiges onder andere weens hierdie rede nie beskikbaar is vir 

aanstelling as voltydse personeel nie. Die oordrewe klem wat in Amerika op veilige bewaking 

geplaas word, het tot gevolg dat behandelingsprogramme ook hier nie met sukses bedryf word 

nie. 

Die vordering wat daar op die gebied van behandeling van seksuele oortreders in Australie 

gemaak is, dien vermelding. Dit is veral van belang weens die feit dat gevangenes weens 

segregasie met die vrye publiek hulself tot medegevangenes wend om seksuele behoeftes te 

bevredig. Die bestaan van spesifieke VIGS en hepatitisprogramme asook die verkrygbaarheid 

van kondome (onder bepaalde veiligheidsmaatreels sedert 1993) is insiggewend. Die 

bekendstelling van 'n spesiale behandelingsprogram vir seksuele oortreders bring mee dat 

Australie op die besondere gebied een van die wereldleiers is. Die feit dat seksueel regdenkende 

persone aan gedwonge omgang met persone van dieselfde geslag onderwerp word, doen egter in 

so 'n mate afbreuk aan mensbestaan dat dit selfmoord in die gevangenis tot gevolg kan he 

(Liebling 1992: 166). 

Dit <lien egter gemeld te word dat daar nog te mm gedoen word om langtermyn 

maksimumgevangenes aan intensiewe ontwikkelingsprogramme te onderwerp ten einde te sorg 

dat hulle beter toegerus is om na vrylating 'n misdaadvrye lewe te kan lei. As dit in ag geneem 

word dat hierdie groep gevangenes in terme van beskikbare tyd die ideale teikengroep is waar 
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gedragsmodulering teweeg gebring kan word, kan die pogings wat tans aangewend word om dit 

te bereik op geen wyse regverdig word nie. 

8.2. 7 Bewaking van die langtermyn maksimumgevangene 

Bewaking van die maksimum sekuriteitsgevangene word die meeste beklemtoon. Alle vryheid 

word binne die raamwerk van reeds beperkte vryheid tot so 'n mate beperk dat die maksimum 

sekuriteitsgevangene noodwendig aan metodes moet <link om sy menswees in stand te hou. 

Hierdie metodes sluit heel dikwels ontvlugtings en bendebedrywighede in. In Amerika word die 

interaksie tussen die gevangene en personeel wat behandeling van die gevangene kan stimuleer 

selfs by wyse van elektroniese bewakingshulpmiddels beperk. 

Daar bestaan tot 'n groot mate nog die persepsie dat 'n gevangene na die gevangenis gestuur 

word met die uitsluitlike doel om veilig agter slot en grendel gehou te word. Dit bring mee dat 

bewaking van gevangenes dikwels die bron van konflik word, aangesien die bietjie vryheid wat 

die gevangene as mens nog binne die gevangenis geniet weens bewakingsoogmerke so beperk 

word dat konflik onvermydelik raak. 

8.2.8 Dissipline 

In maksimumgevangenisse 1s streng dissipline 'n voorvereiste vir ordelike samesyn. Die 

grootste bedreiging vir aanvaarbare dissipline is die oorbevolking van gevangenisse wat tans 'n 

wereldtendens is, gemeet aan die tendense wat in hierdie studie uiteengesit is. Die gebrek aan 

ruimte binne die gevangenis, ook lewensruimte, bring mee dat konflik tussen gevangenes 

onderling en gevangenes en personeel ontstaan. In wese is die gebrek aan ruimte niks anders as 

verdere inperking van vryheid nie. Die gevolg is onvermydelike botsing met die reels wat die 

sisteem beheer en swak dissipline kom dan te voorskyn. 

Individuele oortreding van dissiplinere reels is meer algemeen in maksimumgevangenisse as in 

ander gevangenisse waar 'n laer graad van sekuriteit geld (Bottoms 1987: 194 ). Jonger 

gevangenes is in die meeste gevalle vir hierdie oortredings verantwoordelik. Onluste is ook meer 

geneig om in maksimumgevangenisse te ontstaan, maar die voorspelbaarheid hiervan kon tot 

dusver nie in navorsingsresultate bereken word nie (Bottoms 1987:194). 
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8.2.9 Bende-aktiwiteite en die bantering van gedragsmoeilike gevangenes 

Die lewensomstandighede binne 'n mak:simumgevangenis kan vergelyk word met die verhuising 

van 'n persoon van een dorp na 'n antler. In die nuwe dorp moet daar aanpassings ten opsigte 

van winkels, kerke, skole, en sommer net die daaglikse handel en wandel gedoen word. Binne 

elke maksimumgevangenis is daar ook lewensomstandighede wat in ag geneem moet word. 

Die gevangene moet onvermydelik by die gevangenissubkultuur inskak:el (Reid 1981:483). 

Hierdie subkultuur word deur Carney (1974:99) omskryf as 'n sosiale stelsel met 'n streng 

gedragskode en waardesisteem wat verskil van die gesagskode van die gevangenisowerheid. 

Coetzee (1995:5) verklaar deelname aan ak:tiwiteite binne die gevangenis aan die hand van die 

kultuuressensie-model en verduidelik dat die mens kultuurskeppend wil wees en deur die 

oerdrang aangedryf word om aan te pas. 

Uit die aard van die omstandighede wat daar in mak:simumgevangenisse heers, is bendevorming 

'n normale verskynsel. Dit blyk egter dat bendevorming meer prominent is in gevangenisse waar 

verskillende rassegroepe aangehou word. In baie gevalle is botsings tussen bendes niks anders as 

rassekonflik nie. In Amerika word daar tans spesiale bemoeienis met bendeleiers gemaak: om die 

probleem van bendes in gevangenisse hok te slaan. Prominente bendeleiers moet vir vyf maande 

intensiewe klasse en berading ondergaan met die oog daarop om aggressie te beheer, mense te 

vertrou en buite die bende te oorleef (The Keepers' Voice 1996:35) Die altematiefis 23 uur per 

dag in 'n sel van die Garner maksimumgevangenis in Connecticut. 

In die Suid-Afrikaanse opset is etnisiteit 'n groot bepaler van die bende waaraan die gevangene 

behoort. Bendevorming is nie baie algemeen onder wit gevangenes nie, maar dit is 'n algemene 

verskynsel dat kleurlinge hulle by mekaar sal skaar in een bende. Dit is selfs die geval met die 

Zoeloevolk wat normaalweg tot die 28-bende behoort. Met die integrasie van Suid-Afrikaanse 

gevangenes na die apartheidsera kan bendevorming moontlik in die toekoms op groter skaal 

tussen wit gevangenes geskied. 

Gevangenes binne die Engelse gevangenissisteem neem ook aan bendebedrywighede deel, maar 

deelname is tot 'n groot mate op ekonomiese voordeel gemik. Optrede teen gedragsmoeilike 

gevangenes is meer prominent in die literatuur as wat die geval met bendes is. Een van die groot 

193 



probleme in Engelse gevangenisse is aanranding van gevangenes op mekaar asook aanranding 

van personeel deur gevangenes. Dit kom voor of bende-aktiwiteite binne die normale daaglikse 

bedrywighede hanteer word en aanduidings van spesiale optrede teen bendes kom nie geredelik 

voor nie. 

In literatuurverband blyk dit of bendebedrywighede in Australie nie van noemenswaardige aard 

is nie. Daar is weinig aanduidings dat bendebedrywighede enige probleme oplewer en indien dit 

wel problematies van aard is, geniet dit nie erkenning in die literatuur nie. 

Weens die persoonsamestelling van die gevangene wat in die maksimumgevangenis aangehou 

word, asook omstandighede wat met aanhouding in hierdie gevangenisse gepaard gaan, moet 

daar op 'n gereelde grondslag met gedragsmoeilike gevangenes gehandel word. Hierdie tipe 

gevangene tree met die aan- of afwesigheid van 'n stimulus sodanig op dat dit in baie gevalle 

nodig is om geweld aan te wend om die gevangene onder bedwang te bring. Optredes van 

hierdie aard is uiteenlopend van aard en sluit eetstakings, aggressie, aanrandings, selfbesering, 

pogings tot selfmoord en selfs gereelde pogings om te ontvlug in. 

8.2.10 Opvoedingspeil van langtermyn maksimumgevangenes 

Daar is min inligting beskikbaar wat breedvoerig aandui wat die opvoedingspeil van persone in 

aanhouding in maksimumgevangenisse is. Dit is egter duidelik dat gevangenes oor die algemeen 

oor swakker skolastiese en ander kwalifikasies beskik as die deursnee lid van die bevolking wat 

nie in die gevangenis is nie. Faktore wat opvoeding beYnvloed soos betrokkenheid van albei 

ouers, werkloosheid, sosio-ekonomiese klas en skoolbywoning speel 'n belangrike rol by 

misdaadbetrokkenheid en dit is opmerklik swakker by die persoon wat in die 

maksimumgevangenis aangehou word. Dit blyk uit die demografiese inligting wat aan die begin 

van elke hoofstuk gegee word dat elke land wat in hierdie studie bespreek word unieke probleme 

ondervind wat die opvoeding van sy bevolking betref. Daar bestaan telkens ruimte vir 

verbetering op hierdie gebied. Die groot uitsondering blyk egter Suid-Afrika te wees waar 

ongeletterdheid nog op groot skaal voorkom. Ondervinding het ook geleer dat hierdie 

ongeletterdheid ook hoe vlakke onder die gevangenisbevolking in Suid-Afrika handhaaf. Daar 

word egter ook in ander lande voorsiening gemaak vir die aanbied van geletterdheidsprogramme 
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vir gevangenes, wat beklemtoon dat daar ook in hierdie lande probleme met ongeletterdheid van 

gevangenes ondervind word. 

8.2.11 Rekreasie 

Rekreasie is die een aktiwiteit wat sonder uitsondering in alle maksimumgevangenisse voorkom 

en op groot skaal beoefen word. Dit word vry algemeen aangewend as teenvoeter vir ledigheid. 

Die feit <lat gevangenes op groot skaal aan rekreasie-aktiwiteite deelneem, is 'n aanduiding van 

die groot behoefte wat gevangenes het om met fisiese aktiwiteite besig gehou te word. In die 

bree samelewing het sport en ander vorme van rekreasie bewys <lat frustrasies en stres op hierdie 

wyse gekanaliseer kan word. 

Die probleem met rekreasie in maksimumgevangenisse is die feit <lat <lit binne verskeie 

beperkings moet plaasvind. In die eerste plek is die tydraamwerk waarbinne <lit moet plaasvind 

problematies. Gevangenes kan slegs buite hulle selle besig gehou word indien 

mannekragbehoeftes <lit toelaat. Voorts moet gevangenes dikwels lang ure in selle deurbring en 

is die tyd vir beoefening van buitemuurse aktiwiteite tot daglig beperk. Op hierdie wyse word 

daar dan net 'n klein gedeelte van die gevangenisbevolking by georganiseerde aksies betrek. 

Die noodgedwonge beperking op vryheid en beweging bring mee <lat rekreasie baie gewild is 

omdat <lit afwisseling van roetine beteken, maar die frekwensie waarteen <lit toegepas word, is 

nie hoog genoeg om die aanwending van rekreasie as teenvoeter vir ledigheid suksesvol te maak 

nie. In effek is rekreasie in baie gevalle vir die gevangene net 'n ander manier om ledig te 

verkeer, veral as daar na toeskouers by spanwedstryde of kaartspelers verwys kan word. Ten 

spyte hiervan kan die remedierende waarde daarvan nie onderskat word nie. 

8.2.12 Arbeid en opleiding van maksimumgevangenes 

Daar word in die literatuur verwys na die feit <lat gevangenes na 'n gevangenis gestuur word om 

gerehabiliteer te word, om ontwikkelingsprogramme te deurloop, om in gewoontes van arbeid en 

vlyt opgelei te word en ja, daar bestaan nog ander cliches aan die hand waarvan gevangenisstraf 

geregverdig kan word. 
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Die groot hartseer le egter daarin <lat arbeid en opleiding van die maksimum 

sekuritietsgevangene die laagste van lae prioriteite geniet. Hierdie verskynsel is in terme van 

hierdie studie ook universeel van aard. Binne die opset in Australie word gevangenes in ambagte 

opgelei wat nie in die vryemark aangewend kan word nie en hierdie opleiding is in byna elke 

opsig kontra-produktief. Die Engelse inspekteur van gevangenisse beklemtoon die skaarsheid 

van werksgeleenthede binne die gevangenis in sy 1995 jaarverslag. In Suid-Afrikaanse 

gevangenisse kan die maksimumgevangene homself amper net met ledigheid besig hou. Daar is 

'n klein liggie in die tonnel wat die Amerikaanse opset betref deurdat gevangenes op groter skaal 

aangewend word in vervaardigingsaksies waar die produkte op die vrye mark verkoop kan word. 

Een voorbeeld hiervan is die sogenaamde "blue jeans" projek. 

Uit die beperkte arbeidsgeleenthede wat daar spesifiek in Suid-Afrikaanse gevangenisse bestaan, 

het verskeie gevangenes alreeds getoon <lat hulle gretig is om hard te werk. By navraag deur die 

navorser is aangetoon <lat die werk veroorsaak <lat die vonnis korter voel en makliker uitgedien 

word. Die maksimumgevangene is die een kategorie wat sy tyd of binne die mure van die 

gevangenis of binne sy sel deurbring. V oorts is <lit hierdie persone wat die langste tydperke 

binne die gevangenis deurbring weens sy lang vonnis. Daar behoort derhalwe meer 

werkgeleenthede vir hierdie gevangene te bestaan om te verseker <lat ledigheid nie nog meer 

voorkom as wat reeds die geval is nie. 

8.2.13 Keuring, plasing en opleiding van personeel 

Keuring en plasing van personeel vind hoofsaaklik aan die hand van belangstelling, behoefte en 

ervaring plaas. Dit kom voor of persone wat van aksie en opwinding hou meer geredelik bereid 

is om met die maksimumgevangene te werk. Die opleiding van personeel is veral ten opsigte 

van Amerika ingestel op veiligheid, terwyl daar in Engeland in klein eenhede meer klem op 

persoonlike interaksie val. Die Australiese opset was vir baie jare soortgelyk aan <lit wat in Suid

Afrika gegeld het waar die korrektiewe beampte met min geld en minder aangename 

werksomstandighede tevrede moes wees. Selfs die verplaasbaarheid van personeel in Suid

Afrika en Australie het ooreenkomste getoon. 

Suid-Afrika staan egter tans by 'n waterskeiding waar koersverandering vanaf absolute 

bewakingsgeorienteerdheid na hantering met 'n rehabilatiewe inslag in die toekoms van die 
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korrektiewe beampte vereis sal word. Hierdie benadering sal besondere eise van personeel 

verlang, veral as die volgende in ag geneem word: "If the implications of the crime rate figures 

in various countries are to be believed, it is impossible either to rehabilitate offenders or to deter 

them by means of imprisonment alone" (Coyle 1994:1). 

8.3 AANBEVELINGS 

8.3.1 Algemeen 

Aanbevelings wat in hierdie gedeelte gedoen sal word, is die direkte gevolg van die 

vooraf gaande studie. Die aanbevelings sal ten opsigte van aspekte gedoen word waar dit nie net 

'n bydrae tot die penologiese wetenskap kan maak nie, maar ook 'n moontlike bydrae kan maak 

tot die hantering van maksimumgevangenes in Suid-Afrika. Dit is ook om hierdie rede dat daar 

spesifiek meer aandag aan sekere aspekte van die studie as aan ander gegee sal word. Geeneen 

van die aanbevelings is voorskriftelik van aard nie en die hoop word uitgespreek dat dit wel 

toepassingswaarde sal he ten einde die plaaslike penologiese stelsel te kan verbeter. 

8.3.2 Klassifikasie van maksimumgevangenes 

• Klassifiseer gevangenes sodanig dat bewaking so spoedig as moontlik in die laagste 

veiligheidskategorie kan geskied. 

Dit sal tot gevolg he dat: 

• die las op die staatskas en die belastingbetaler verlig word weens die feit dat aanhouding in . 
'n laer veiligheidskategorie goedkoper is 

• gevangenes vroeer tydens die uitdiening van 'n vonnis in werkswinkels benut kan word waar 

vaardighede vir 'n sinvolle bestaan buite die gevangenis aangeleer kan word 

• die eerste oortreder nie van meet af aan tussen geharde misdadigers aangehou word nie 

• minder maksimumgevangenisse opgerig hoef te word 

• getalle in maksimumgevangenisse verminder wat beheer sal verbeter. 
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8.3.3 Bestaande behandelingsprogramme vir maksimumgevangenes 

• Le meer Idem op die implementering en deurlopende bedryf van ontwikkelings

programme in maksimumgevangenisse. 

Hierdie aspek moet verder nagevors word weens die feit <lat hierdie kategorie gevangene die 

meeste tyd tot sy beskikking het om langtermyn ontwikkelingsprojekte suksesvol af te 

handel. Teen die agtergrond van die Departement van Korrektiewe Dienste se 

koersverandering met nuwe klem op die ontwikkeling van die gevangene, moet die volgende 

aspekte verreken word: 

• personeel moet heropgelei word sodat elke bewakingslid homself as 'n professionele persoon 

sal ontwikkel om sodoende die gevangene te bevoordeel 

• vordering in programme moet sigbare voordele vir die gevangene inhou 

• onderwys behoort hoe prioriteit te geniet, aangesien <lit die hoeksteen van suksesvolle 

persone vorm 

• werwing of verskuiwing van tradisionele behandelingspersoneel soos opvoedkundiges sal 

daadwerklik moet geskied om te verseker dat ontwikkelingsprogramme gefasiliteer word en 

om die nodige momentum te verseker 

• kennis en vaardighede van persone buite die Departement van Korrektiewe Dienste moet 

aangewend word om interne personeelbehoeftes aan te vul. 

• Stel huweliksbesoeke by maksimumgevangenisse in. 

Uit 'n psigo-maatskaplike oogpunt kan hierdie stap die teenvoeter wees Vlf seksuele 

teistering, verkragting, ander afwykende- en homoseksuele gedragsuitinge binne die 

maksimumgevangenis. Dit kan ook van nut wees in ontwikkelingsprogramme vir die 

oortreder wat weens seksuele misdaad gevonnis is. Navorsing kan ten opsigte van die 

ondergenoemde areas onderneem word: 

• die mate waarin huweliksbesoeke seksuele wangedrag binne die gevangenis inhibeer of 

voorkom 

• die invloed van huweliksbesoeke om institusionalisering teen te werk 

• die mate waartoe hierdie besoeke hegter gesinsbande tot gevolg het 

• voorkoming ofbekamping van die verspreiding van die HIV virus en VIGS in gevangenisse 
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• die toename aldan nie van besoeke deur die gevangene se huweliksmaat 

• die invloed van huweliksbesoeke om egskeidings en gesinsverbrokkeling te voorkom of te 

verminder. 

8.3.4 Bewaking van die Jangtermyn maksimumgevangene 

e Maak gebruik van die ultra-maksimum konsep en implementeer dit ten einde werklike 

probleemgevangenes in maksimumgevangenisse te isoleer van die gewone 

maksimumgevangene. 

Die rasionaal agter hierdie aanbeveling is om slegs die gevaarlikste misdadigers wat gereeld 

vir probleme binne die gevangenissisteem verantwoordelik is, onder nog strenger maksimum 

veilige bewakingstoestande aan te hou. Gevangenes moet derhalwe nie geleentheid gebied 

word om prosesse omver te werp vir diegene wat wel pogings wil aanwend om 'n beter 

lewenskwaliteit vir hulself daar te stel nie. Ten einde hierdie konsep te implementeer sal 

aandag aan die volgende aspekte geskenk moet word: 

• ultra-maksimumgevangenisse moet klein wees sodat getalle beheerbaar is 

• die lewensvatbaarheid vu die omskepping van bestaande strukture m ultra

maksimumgevangenisse moet deeglik ondersoek word 

• met die inagneming van menseregte moet aanhouding in ultra-maksimumgevangenisse so 

onaangenaam wees dat gevangenes dit ten alle koste sal wil vermy 

• metodes van bewaking moet van so 'n aard wees dat mensekrag vu intervensie met 

gevangenes aangewend kan word. 

• Stel maatreels in wat die gebruik van bewakingshulpmiddels anders as mensekrag 

optimaliseer. 

Tegnologiese toerusting word in antler dele van die wereld met groot vrug aangewend en 

aanduidings bestaan dat dit op die lang duur goedkoper as mensekrag uitwerk. Die gebruik 

van sodanige bewakingshulpmiddels moet teen die agtergrond van die volgende feite 

oorweging geniet: 

• die aanvanklike groot kapitale uitleg verbonde aan hierdie bewakingshulpmiddels 

• die bydrae wat die hulpmiddels tot die veiligheid van personeel kan maak 

• die invloed van die tegnologie op werkstevredenheid en stresbeheer 
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• die aard van steunstelsels indien die stelsel foutief raak 

• opleidingspotensiaal van voorgenome bedryfspersoneel. 

e Ontwerp goedkoper gevangenisse wat nie noodwendig minder veilig sal wees nie. 

Die oprigting van meer bekostigbare strukture behoort deur middel van intemasionale 

netwerkvorming ondersoek en ontgin te word sodat daar op hierdie wyse voorsiening gemaak 

kan word om die stygende langtermyn gevangenisbevolking te akkommodeer. 

8.3.5 Dissipline 

• Die oogmerke van die bestaande dissiplinestelsel moet verreken word in die ontwerp 

van nuwe maksimumgevangenisse. 

Daar moet sodanig vir die toepassing van die dissiplinestelsel voorsiening gemaak word dat 

ontneming van voorregte tot so 'n mate geskied dat die gevangene die strafdoelwit ervaar. 

Aandag behoort geskenk te word aan die oprigting van meer enkelselle tot verhouding met die 

bepaalde gevangenis se akkommodasiesyfer ten einde alleenopsluiting vir die ontneming van 

voorregte implementeerbaar te maak:. 

• Oorweeg die oorplasing van konstante oortreders van gevangenisreels na ultra-

maksimumgevangenisse. 

Ultra-maksimumgevangenisse moet uit die aard van die saak eers ontwikkel word, maar <lit kan 

met groot vrug vir dissiplinere aanhouding aangewend word. Oorweging kan ook daaraan 

geskenk word om dele van bestaande maksimumgevangenisse vir dissiplinere doeleindes in 

ultra-maksimumgevangenisse te verander. Die voormelde bespreking kan ook met bendegedrag 

en gedragsmoeilike gevangenes in verband gebring word. 
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8.3.6 Opvoedingspeil van langtermyn maksimumgevangenes 

• Navorsing rakende die huidige onderwyspeil van maksimumgevangenes word sterk 

aanbeveel. 

Ten einde die gevangene te ontwikkel, moet die bestaande peil van ontwikkeling en blootstelling 

eers bepaal word. Navorsing op hierdie gebied sal die volgende voordele inhou: 

• die vertrekpunt vir aanbieding van opvoedkundige programme word bepaal 

• aangemete opvoedkundige programme kan ontwikkel word 

• die werklike behoeftes van die gevangene kan aangespreek word 

• altematiewe metodes om ongeletterdheid te ondervang, kan na vore kom 

• opvoedkundige programaanbieders behoort beter resultate te behaal in terme van vordering 

van die gevangene op die bepaalde gebied. 

8.3. 7 Rekreasie 

• Rekreasie moet pertinent in die beplanningstadium van enige maksimumgevangenis 

figureer. 

Deur die bree konsep van rekreasie in die argitektuur van hierdie "places of boredom" te 

akkommodeer, kan alle aktiwiteite binne die perimeter van die maksimumgevangenis geskied en 

kan meer gevangenes by rekreasie betrek word. Argitektoriese navorsing behoort in die verband 

gedoen te word. Die volgende aspekte kan in sodanige navorsing verreken word: 

• die ontwikkeling van sportgeriewe/velde wat verskeie sportsoorte kan huisves, maar op die 

konsep van binnenshuise sportvelde ontwikkel word en in grootte verskil van tradisionele 

sportgeriewe/velde 

• die aanwending van die bestaande perimeter as bewakingshulpmiddel sodat meer rekreasie

aktiwiteite selfs in die afwesigheid van groot getalle personeel kan geskied 

• herklassifikasie van bestaande, meer modeme medium veilige bewakingsgevangenisse wat 

aan die nodige argitektoriese vereistes voldoen en steeds veilig genoeg geag word om die 

maksimumgevangene doeltreffend te bewaar. 
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8.3.8 Arbeid en opleiding van maksimumgevangenes 

• Daar behoort 'n daadwerklike klemverskuiwing plaas te vind vanaf bewaking van die 

langtermyn maksimumgevangene na opleiding en ontwikkeling, met spesifieke klem op 

alle fasette van ambagsopleiding. 

Die vonnistermyn maak hierdie kategorie gevangenes die geskikte groep ten opsigte van wie 

langtermyn opleiding (soos 'n ambag, wat normaalweg minstens vier jaar duur) suksesvol 

aangebied kan word. V akopleiding van maksimumgevangenes kan die volgende voordele inhou: 

• ledigheid word voorkom 

• betrokkenheid by bendebedrywighede kan afneem 

• ontslagvoorbereiding en makliker aanpassing in die gemeenskap na vrylating word 

gefasiliteer 

• die gevangene se selfbeeld en menswaardigheid word versterk 

• vonnisse word makliker uitgedien 

• gevangenes kan ekonomies aktief raak na vrylating, veral teen die agtergrond van die 

bestaande behuisingstekort in Suid-Afrika. 

• Werkgeleenthede moet vir die maksimumgevangene geskep word. 

Met behulp van die klassifikasiestelsel kan daar sodanig tussen maksimumgevangenes onderskei 

word dat 'n beduidende deel van hierdie gevangenes vir arbeid in veilig omheinde landerye kan 

werk. Selfs antler take soos die kap van hout kan op die wyse verrig word. Handvervaardiging 

van bakstene met die nuutste tegnologie teen dieselfde veiligheidsagtergrond as wat hierbo 

vermeld is, kan selfs bydra tot die algemene heropbou van die nuwe Suid-Afrika. 

• Vergoedingsisteme vir die maksimumgevangene behoort indringend ondersoek te word. 

Hierdie aspek is ineenverweef met die uitbreiding van opleidings- en werksgeleenthede. 

Gevangenes behoort sodanig vergoed te word vir dit wat hulle doen <lat die vergoeding vir die 

gevangene as aansporing moet dien. Vergoeding behoort saam met die skepping van 

werkgeleenthede verder ondersoek te word. 
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• Ontwikkel arbeidsgeleenthede deur van privaat inisiatief gebruik te maak. 

Oorweging behoort geskenk te word aan bemagtiging van die gevangene deur van privaat 

instansies gebruik te maak. Oprigting van vervaardigingswerkswinkels by 

maksimumgevangenisse deur die privaatsektor kan groot werksgeleenthede skep en 

huurinkomste vir die staat genereer. Kemaspekte wat vir voortgesette navorsing aangewend kan 

word, is die volgende: 

• voorsiening van mensekrag aan privaat instansie wat verantwoordelikheid vir die opleiding 

en ontwikkeling van die individuele gevangene aanvaar sonder dat die gevangene die 

gevangenis verlaat 

• gebruikmaking van buitelandse hulpfondse en die heropbou en ontwikkelingsprogram om 

werkswinkels by maksimumgevangenisse te ontwikkel 

• finansiele onafhanklikmaking van die gevangene en sy familie 

• finansiele voordele vir die belastingpligtige in Suid-Afrika 

• die afwaartse eskalering in die per capita koste van die maksimumgevangene 

• gebruikmaking van eksteme, kundige sakepersone om die proses te fasiliteer. 

8.4 SAMEV ATTING 

Verskeie bevindings en aanbevelings is tydens hierdie studie gemaak. Sommige daarvan is 

moontlik by vorige geleenthede iewers oorweeg vir implementering. Die navorser voel homself 

egter geroepe om te se dat die meeste maksimumgevangenes nie so gevaarlik vir die samelewing 

is dat hulle nooit weer uit 'n gevangenis vrygelaat kan word nie. Die menswees waama daar in 

hoofstuk 1 van hierdie studie verwys is, kan ook nie in 'n beskaafde land op so 'n wyse misken 

word dat 'n emstige oortreder van alle geleenthede vir 'n goeie toekoms ontneem moet word nie. 

As dit in ag geneem word dat groot alkoholiste ophou drink, dat persone wat jare lank gerook het 

al opgehou het en dat dit moontlik is om letterlik by die graf om te draai en van dwelmmisbruik 

ontslae te kan raak, dan moet dit mos moontlik wees om die emstige oortreder so te be'invloed 

dat hy 'n sinvolle bestaan kan voer. Al die voormelde gedragsuitinge is net soos misdaad, 

voorbeelde van afwykende optrede, alhoewel dit nie noodwendig krimineel van aard is nie. 

Die hele wereld is egter van ekonomiese realiteite afhanklik. Suid-Afrika hou 'n beduidende 

(19%), maar steeds groeiende groep oortreders ten duurste en op die mees onproduktiewe wyse 

in maksimumgevangenisse aan. Die opbrengs op hierdie spesifieke belegging in die voorkoming 
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van misdaad is so negatief dat dit aan bankrotskap grens. Maslow (Cronje et al 1994:128) se 

behoeftehierargie het vir elke persoon in hierdie wereld die fisiologiese behoeftes as die mees 

basiese fondament. Om hieraan uiting te kan gee word werkskepping as die oplossing 

voorgehou. Daar bestaan emplojeringsmoontlikhede vir die maksimumgevangene ten einde van 

'n groot knelpunt, naamlik ledigheid ontslae te raak. Waarom dan moet die veilige bewaking 

van 'n persoon wat oortree het so swaar weeg dat geknakte lewens verwoes moet word en 

menswees totaal misken moet word ter wille van die beskerming van die gemeenskap? In lande 

waar ekonomiese welvaart hoogty vier, is misdaadsyfers laag. Dink maar aan lande soos Japan 

en Switserland, om net 'n paar voorbeelde te noem. 

Die oplossing vir duur aanhoudingskoste, hoe gevangesettingkoerse, oorbevolking en werklike 

ontwikkeling van die individu sal tot 'n groot mate afhang van die suksesvolle werkverskaffing 

aan gevangenes op voorwaarde dat dit gepaard gaan met die toerusting van die gevangene om sy 

nuutverworwe kennis in die vrye samelewing te kan voortsit in terme van 'n sinvolle ekonomiese 

bydrae. 

Daar behoort daadwerklik navorsmg gedoen te word om vas te stel hoe gevangenes wat 

noodwendig lang tye in aanhouding moet deurbring, die land se vervaardigingsbedryf 'n 

hupstoot kan gee. Die aanwending van gevangenesarbeid hoef nie vir die private sake

ondememings in die land 'n gevaar in te hou nie. Hierdie persone behoort eerder aangewend te 

word om 'n beter toekoms vir almal te skep. Die sleutel suksesfaktor sal egter die ontwikkeling 

van 'n stelsel wees wat alle direkte deelnemers en indirekte deelnemers soos die alledaagse 

belastingbetaler bevoordeel. Die grootste voordeel sal egter die opheffing, ontwikkeling en 

selfstandigmaking van die langtermyn maksimumgevangene in die wereld in die algemeen en in 

Suid-Afrika in die besonder wees. 

204 



205 




