
S
tafford B

rutus, een asielhond, 
ruikt aan de hand van gedetineerde 
B

ert in de penitentiaire inrichting 
Z

uyder B
os in H

eerhugow
aard. 

A
cht w

eken traint B
ert de hond om

 
hem

 klaar te stom
en voor adoptie. 

LEREN
         VAN

 ELK
AAR

G
evang

enen trainen asielho
nd

en
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In jeugdinrichting D
e 

H
artelborgt w

acht ‘M
r. 

B
ig’, verm

oedelijk ooit 
gebruikt als vecht-
hond, ongeduldig tot 
hij uit de auto kan om

 
te w

orden getraind. 
Tijdens de trainingen 
w

ent hij aan de 
aanw

ezigheid van 
andere honden zonder 
in gevecht te gaan.

en te onaangepast om
 zonder problem

en in de 
m

aatschappij te functioneren. Toch is aan hen 
de opdracht om

 de honden in acht weken klaar 
te stom

en voor adoptie. 
In blauw trainingspak, de capuchon ver over 

het gezicht, traint Rocher zijn hond Laila. H
ij 

heeft haar vernoem
d naar een vriendinnetje 

van vroeger. “Ik vind Laila m
ooi en lief”, vertelt 

hij, terwijl hij haar het ene na het andere brokje 
voert. “Zodra ze uit de auto kom

t, rent ze op m
e 

af.” Rocher zit inm
iddels ruim

 tw
ee jaar vast. 

“Ik heb nu vrij van school, norm
aal slaap ik dan 

uit. M
aar voor de trainingen sta ik vroeg op.”

DUTCH CELL DOGS (D
CD

) w
erd in 2009 op- 

gericht door Betty Buijtels en M
arlies de Bats. 

Beiden hebben jarenlang ervaring als honden-
gedragsdeskundige en -instructeur, en ze zijn 
ervan overtuigd dat m

oeilijke honden en m
en-

sen van elkaar kunnen leren. Daarom
 stelden ze 

een program
m

a op waarbij gevangenen in acht 
weken een m

oeilijk opvoedbare hond trainen, 
tweem

aal per week anderhalf uur.
Betty en M

arlies noem
en DCD liefk

ozend ‘hun 
kindje’. “Zes jaar geleden waren we onervaren 
en onbezonnen”, zegt M

arlies glim
lachend. 

“Van ondernem
en wisten we nagenoeg niets.” 

Bovendien hadden ze een fulltim
ebaan, en al 

hun geld ging op aan de honden. “Op een avond 
schoof ik een pizza van 59 cent in de oven 
om

dat ik anders de benzine voor de volgende 
rit naar de gevangenis niet kon betalen”, vertelt  
M

arlies. In 2013 dreigde een faillissem
ent. 

“Toen wist ik: zo kan het niet langer. W
e vroegen 

advies aan ondernem
ers en gingen op zoek naar 

geldschieters en am
bassadeurs.”

N
u begeleidt DCD hondentrainingen in vijf 

instellingen, w
aaronder een justitiële jeugd- 

inrichting, tbs-klinieken en reguliere gevange-
nissen. M

arlies en Betty wonnen de gevangenis- 

Tekst: M
arijke Ottem

a
Fotografie: Cris Toala Olivares

Vrijdagochtend, een afgelegen industrieterrein 
in Spijkenisse. H

et m
iezert en een koude wind 

waait over het terrein. De poort van Rijks Jus-
titiële Jeugdinrichting De H

artelborgt zwaait 
open, waarna een bestelauto de binnenplaats 
oprijdt. Terwijl een groepje jongeren tegen een 
hek hangt, stijgt een oorverdovend geblaf op. 
Een voor een storm

en zes asielhonden de auto 
uit. Laila, een witte staffordshireterriër, springt 
in de gespierde arm

en van Rocher en begint 
hem

 onbedaarlijk te likken. M
aar veel tijd om

 
te knuffelen is er niet: er is werk aan de winkel.  

Geïm
poneerd bekijk ik van een afstand hoe 

iedere jongere m
et de hem

 toegew
ezen hond 

aan het werk gaat. De dieren zijn ‘longstayers’: 
ze verblijven al lange tijd in het asiel en hebben 
weinig kans op een nieuw thuis. Ze zijn getrau-
m

atiseerd, te druk, te agressief, te groot of te 
‘lelijk’ voor adoptie. Overeenkom

sten m
et de 

gedetineerden springen m
e onm

iddellijk in 
het oog: ook zij zijn vaak te druk, te agressief 

Gevangenen die getraum
ati-

seerde asielhonden trainen 
voordat die naar een nieuw 
baasje kunnen: goed voor hond 
én gedetineerde, zegt stichting 
Dutch Cell Dogs. Inrichtingen 
die erm

ee experim
enteren 

zijn enthousiast. M
aar het  

afscheid van ‘hun hond’ valt  
de  gevangenen vaak zwaar.



dutch
 cell dogs+

143  
142+

n
ation

al geograph
ic •  m

ei 2016

directies voor hun project door te benadrukken 
dat het hun om

 de honden gaat. “Gevangenen 
redden is niet ons eerste doel”, zegt M

arlies.
Voor M

arijke van Genabeek, pedagogisch 
directeur in onder m

eer D
e H

artelborgt, was 
dit een overtuigend argum

ent om
 DCD binnen 

de m
uren van de jeugdinrichting te halen. “Er 

is al veel hulpverlening en de jongeren m
oeten 

vaak in gesprek over zichzelf. N
u ligt de aan-

dacht niet bij hen, m
aar bij de hond. Daardoor 

is hun blik m
eer op de om

geving gericht.” 
Iedereen m

ag m
eedoen m

et de training, 
m

aar Betty en M
arlies m

aken strikte afspraken 
m

et de gedetineerden: op tijd aanwezig zijn en 
geen enkele keer overslaan. Laat je de hond voor 
niks naar de gevangenis kom

en, dan lig je eruit. 
Als de hond te dicht in de buurt van een andere 
hond kom

t en uitvalt, volgt een gele kaart. 
Gebeurt het een tweede keer, dan worden hond 
en gedetineerde uitgesloten van deelnam

e. 
“Veel van deze  honden hebben geleerd om

 bij 
problem

en van zich af te bijten. Dat geldt ook 
voor de gedetineerden. Allebei m

oeten ze leren 
dat agressie nooit de oplossing is”, zegt Betty.

“H
onden gaan een onvoorwaardelijke band 

aan, iets wat veel gedetineerden in hun leven 
nooit hebben gekend”, legt Van Genabeek uit. 
“Vooral degenen die lang vastzitten, ervaren 
weinig controle: alles overkom

t ze. Op de trai-
ning m

erken ze dat hun gedrag m
eteen effect 

heeft op de hond. Die werkt zo als een spiegel.”
D

ie spiegeling zie ik w
anneer ik Abdi aan 

het werk zie m
et zijn hond Cara. Op zijn hand 

prijkt een litteken dat hij opliep toen hij als 
kind op de vlucht sloeg voor een agressieve 
hond. Daarna hield hij honden altijd op veilige 
afstand. M

aar toen hij in De H
artelborgt van-

uit zijn cel de trainingen bekeek, besloot hij zijn 
angst te overwinnen en m

ee te doen.

Voor gedetineerde én asielhond  
in de gevangenis Z

uyder B
os 

betekent de training een ongew
one 

fysieke inspanning (rechts). O
p de 

binnenplaats van jeugdinrichting 
D

e H
artelborgt krijgen jongeren 

instructies van de trainers van 
stichting D

utch C
ell D

ogs.



dutch
 cell dogs+

145  
144+

n
ation

al geograph
ic •  m

ei 2016

N
a afloop van een training slentert Abdi op 

m
e af. H

et werken m
et zijn hond valt hem

 tegen. 
H

ij m
oet het dier ander gedrag bijbrengen. 

W
il Cara, een Am

erikaanse stafford, de brokjes 
uit zijn hand krijgen, m

oet ze goed naar hem
 

luisteren. “Ze doet niet altijd wat je zegt. M
oei-

lijk.” Abdi heeft geleerd zijn geduld te bewaren 
en dat hij zélf goed naar het dier m

oet luisteren, 
dat hij som

s dingen anders m
oet aanpakken om

 
zijn doel te bereiken. “N

et als Cara dus.” 
Voor ze aan de training kunnen beginnen, 

hebben de gedetineerden een intakegesprek 
m

et M
arlies en Betty. D

aarin zoeken ze voor 
iedere  trainer in spe een geschikte hond. 

Tijdens zijn eerste training kijkt Badr, een 
potige vent m

et twee gouden tanden, angstval-
lig naar de blaffende honden in de auto. “Ik zou 
het niet erg vinden om

 een teckel te krijgen”, 
m

om
pelt hij. “Jouw hond is zwaar m

ishandeld”, 
antw

oordt M
arlies beslist. “H

ij is gestrest en 
wil vrijwel niet eten. En als hij niet eet, kun je 
hem

 ook niet trainen. H
ij m

oet je dus zo gaan 
vertrouw

en dat hij jouw
 eten w

il.” Even later 
loopt Badr onw

ennig m
et zijn hond over het 

veld. “Ik vroeg om
 een hond die een beetje bij 

m
e zou passen”, zegt hij m

et gevoel voor dram
a. 

“En wat krijg ik? Een beest dat op m
e lijkt.” 

Frans D
ouw

 verw
elkom

de D
CD

 zodra hij 
erover hoorde. D

e oud-directeur van Zuyder 
Bos in H

eerhugowaard staat binnen het behou-
dende gevangeniswezen bekend als iem

and die 
het experim

ent niet schuwt. “Een gevangenis is 

een destructieve om
geving”, vertelt Douw wan-

neer ik hem
 een dag voor zijn pensioen spreek. 

“H
et m

achtsverschil is groot. De een sluit op, de 
ander wordt ingesloten.”

Lopend door de kille gangen van Zuyder Bos 
begrijp ik w

at hij bedoelt. Een gevangenis is 
geen plek die uitnodigt em

oties te laten zien. 
Iedereen m

aakt zich groot en onkwetsbaar om
 

binnen de sterke hiërarchie te overleven. M
aar, 

zegt Douw: “Als hondentrainer kan een gedeti-
neerde laten zien dat hij niet alleen crim

ineel is, 
m

aar ook een hechte band kan aangaan.” 
De laatste twee jaar heeft DCD m

eer bekend-
heid gekregen. H

oewel de effectiviteit nog niet 
w

etenschappelijk is aangetoond, tonen m
eer 

inrichtingen belangstelling. Pedagogisch direc-
teur Van Genabeek ziet D

CD
 als een waarde-

vol experim
ent. Ze verm

oedt dat het aangaan 
van een band m

et een hond de em
pathie bij de 

 trainers kan vergroten. “Je inleven in anderen 
is voor veel van deze jongeren lastig. Ze beseffen 
vaak niet wat ze iem

and hebben aangedaan.”
Forensisch orthopedagoog Gerdien Schenk 

van de U
niversiteit van Am

sterdam
 deed, tot 

haar onverw
achte dood in m

aart, prom
otie- 

onderzoek naar D
CD. Ze bestudeerde onder 

m
eer het effect van de training op het inlevings- 

verm
ogen van gedetineerden en wat dit bete-

kent voor de kans op recidive. Uit onderzoek is 
bekend dat dieren het welzijn van m

ensen ver-
hogen – m

aar kunnen ze ook voorkom
en dat 

een crim
ineel weer in de fout gaat? 

“Ik vroeg om
 een hond 

die bij m
e zou passen”, zegt 

Badr. “En wat krijg ik? Een 
beest dat op m

e lijkt.”

M
et een ‘clicker’ leren de trainers 

hoe ze goed gedrag van de hond 
m

oeten belonen: na een klik w
eet 

de hond dat hem
 een brokje w

acht. 
D

e tatoeage op de arm
 staat voor 

‘A
ll C

ops A
re B

astards’.

M
arijke O

ttem
a is freelance auteur 

en film
m

aker en w
erkt als forensisch 

psycholoog in diverse penitentiaire 
instellingen. Voor dit verhaal m

aakte 
ze ook een korte film

, die is te zien 
op onze w

ebsite: natgeo.nl.

C
ris Toala O

livares fotografeert 
m

ensen in hun om
geving. Zo 

belichtte hij in novem
ber 2015 voor 

het M
agazine het leven rond de 

S
trom

boli. M
eer foto’s uit deze 

reportage vindt u op natgeo.nl.
FO

TO
: A

R
N

O
U

D
 VA

N
 D

EN
 B

ER
G

FO
TO

: A
LIC

E W
IELIN

G
A
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Elias laat als eerste M
r. Big uit, een gedron-

gen Engelse stafford die hij traint in de gevan-
genis. D

e hond w
erd jaren geleden gevonden 

in een bos bij Rotterdam
; de littekens verraden 

een geschiedenis als vechthond. H
oewel in het 

park een losloopverbod geldt, kom
t een speelse 

labrador toegesneld. M
r. Big grom

t. “Kunt u 
uw

 hond aanlijnen, m
eneer?” vraagt Elias. 

D
e grote, wat slonzig ogende eigenaar begint 

uit het niets een scheldkanonnade. M
r. Big krijgt 

een rake trap, het dier krim
pt piepend ineen. 

Elias wil zelf een m
ep uitdelen, m

aar houdt zich 
in en haalt de honden uit elkaar. De m

an m
et de 

labrador loopt vloekend weg. 

“Van m
ijn hond m

oet hij afblijven”, zegt 
Elias na afloop, nog trillend. “Vroeger had ik ’m

 
in elkaar geslagen.” N

u, zegt hij, zou hij daar-
m

ee alles verliezen wat hij heeft opgebouwd. 
Later bespreek ik het voorval m

et Betty. 
“Som

s is het alsof asielhonden en gedetineer-
den m

et 1-0 achterstaan ten opzichte van de 
rest van de m

aatschappij”, zegt ze. “Ze zullen 
de rest van hun leven extra m

oeten opletten.”

BIJ DE LAATSTE TRAINING in D
e H

artelborgt 
zijn fam

ilieleden en vrienden aanwezig, m
aar 

ook kandidaten om
 de hond te adopteren. De 

jongens laten graag zien wat ze hebben bereikt 

en ogen gespannen. Voor Cara, de hond van 
Abdi, is Jill van de Pol aanwezig. Zij is de afge-
lopen w

eken verknocht geraakt aan het dier 
en heeft haar al drie w

eekenden thuis gehad. 
W

anneer Cara Jill ziet, springt ze tegen haar op. 
Abdi bekijkt het tafereel m

et gem
engde gevoe-

lens. “Prim
a dat Cara een huis heeft gevonden. 

En ik ben er trots op dat ze nu zo goed luistert. 
M

aar dat ik haar straks niet m
eer zie…”

M
arlies en Betty zijn tevreden dat de honden 

onderdak hebben gekregen; daar was het ze om
 

te doen. M
aar wanneer het afscheid nadert, lees 

ik op de gezichten van veel trainers dat ze het 
gevoel te hebben dat hun wat wordt afgenom

en.

Positieve om
gang m

et dieren leidt tot m
inder 

stress en angst, aldus Schenk. Dat is onder m
eer 

terug te zien in het oxytocine- en cortisolgehalte, 
aan stress gerelateerde stoffen. “De verwach-
ting is dat gedetineerden die m

inder spanning 
ervaren, beter in staat zijn nieuw gedrag aan te 
leren en dat honden daarbij kunnen helpen.”

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat “gevan-
genen leren van de training”, aldus Schenk. “Ze 
tonen m

eer geduld, em
pathie en verantwoorde- 

lijkheid. Ze zijn zelfverzekerder.” H
aar onder-

zoek zal m
oeten worden voortgezet om

 te zien 
of die effecten ook op lange term

ijn aanhouden.

één resultaaT van de training zie ik wanneer ik 
op een koude dinsdagochtend m

eega m
et Elias 

naar een asiel in Rotterdam
. Elias zag op zijn 

dertiende voor het eerst een jeugdgevangenis 
vanbinnen. N

u is hij 20 en m
ag hij m

et verlof; 
twee dagen per week werkt hij in het asiel. Bij 
aankom

st voelen we de stress bij de honden: ze 
 ijsberen in hun hokken, blaffen bij elke beweging 
en kijken angstig door de tralies. 

In Z
uyder B

os borstelt 
een gevangene zijn 
hond. D

e band die 
tijdens de training 
ontstaat, m

aakt het  
– onverm

ijdelijke – 
afscheid lastig.

“Als hondentrainer kan 
een gedetineerde laten 
zien dat hij niet alleen 

m
aar crim

ineel is, 
m

aar ook een hechte  
band kan aangaan.” 
– Frans Douw, oud-gevangenisdirecteur
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“De m
eesten hebben m

oeite zich te binden en 
iem

and in vertrouwen te nem
en”, aldus onder- 

zoekster Schenk. “In deze training staat hechting 
juist centraal.” H

oewel de gedetineerden vooraf 
w

eten dat de band die ze opbouw
en m

et de 
hond na afloop wordt verbroken, kost dat hun 
m

eer m
oeite dan ze vooraf wilden toegeven.

Rocher had het al zien aankom
en en bezwoer 

vóór de eerste training zich niet zullen te binden 
aan zijn hond. M

aar al na twee weken prijkte bul- 
terriër Laila op de screensaver van zijn com

puter. 
Aan het einde van elke training liet Laila boven-
dien duidelijk m

erken dat ze niet terug w
ilde 

naar het asiel. Ze kroop in een hoekje, de staart 
tussen de benen, en weigerde terug de auto in te 
gaan. Rocher kon het am

per aanzien. “Ik stond 
vaak op het punt om

 niet m
eer te kom

en.”
De gedetineerden kunnen via Dutch Cell Dogs 

wel contact houden m
et de nieuwe eigenaren. 

Ze hebben tijdens de training een dagboek bij- 
gehouden waarin ze hun ervaringen m

et de hond 
beschrijven en aanwijzingen geven voor zijn toe- 
kom

stige baasje. Betty en M
arlies hopen dat uit- 

eindelijk alle m
oeilijke asielhonden een training 

en een nieuw huis krijgen. M
arijke van Genabeek 

wacht de uitkom
sten van nader onderzoek af. 

“Als die positief zijn, w
il ik het program

m
a in 

alle jeugdinstellingen introduceren.”
N

a het afscheid vergezel ik Jill en Cara naar 
huis in Rotterdam

. De donkere stafford wachten 
een open haard in de woonkam

er en een m
and 

naast haar bed. Eenm
aal thuis geeft Jill haar een 

w
asbeurt in de jacuzzi. W

anneer ik zie hoe 
Cara’s staart om

hooggaat en ze haar ogen toe-
knijpt, kan ik m

e m
oeilijk voorstellen dat ze een 

paar uur geleden nog opgesloten zat in het asiel.
Elias, Rocher en Abdi m

oeten nog wachten 
op hun vrijlating. Zij hebben zich al opgegeven 
voor de volgende training in De H

artelborgt.  j

E
en gedetineerde (onder) hangt een 

foto van zijn hond op in zijn cel in D
e 

H
artelborgt. S

tafford Laila (rechts) is 
geadopteerd door A

ndrew
 M

eijer en 
P

etra B
röm

 in R
otterdam

. Z
e krijgen 

het dagboek dat de trainer heeft 
bijgehouden, m

et onder m
eer de 

com
m

ando’s die de hond kent. 


