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oe denkt ‘Jan met de pet’ over het lot dat gevangenen 
in België beschoren is? Op de markt van Antwerpen, op 
straat in Brussel en op het Boekenfestijn in Gent vroegen 

we aan voorbijgangers of zij vinden dat misdadigers het te goed 
hebben in een Belgische gevangenis. Prof. dr. Sonja Snacken van 
het departement criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, geeft 
een wetenschappelijk kader bij deze getuigenissen.

Liza Janssens, Ellen Vandevijvere en Sarah Van Gaens

“Gevangenen 
krijgen zomaar 
een bord voor 
hun neus”

In onze gevangenissen zijn de 
omstandigheden goed. Het is 
normaal dat gevangenen bijvoorbeeld 
ontspanningsmogelijkheden hebben 
zoals sport, tv…

Gevangenen krijgen zomaar een bord 
voor hun neus. Ze mogen er wel 
iets voor doen. Er is werk zat dat zij 
kunnen doen.
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vervolg

Wie een straf krijgt, moet die uitzitten op water 
en brood. Zonder luxe zoals televisie en internet. 
Jonge delinquenten worden beter opgesloten 
zonder invloeden van buitenaf, zodat ze niet 
hervallen. 

delioglu - Berchem

Mohamed (30) - Brussel

Vergeleken met niet-Europese 
landen zijn de gevangenissen 
hier een luxe. Men kan 
gerust met zes op een kamer 
als die daarop is voorzien. 
Wie zich gedraagt, kan de 
kamergenoten kiezen. Op de 
wc moet je wel privacy hebben 
en men mag ook geen 24 uur 
op 24 opgesloten zitten, dat 
is onmenselijk. Gevangenen 
hebben recht op ontspanning, 
maar dat moet hen ontnomen 
worden als ze zich misdragen. 
Ze zouden wel halftijds moeten 
werken om bij te dragen in de 
kosten. 

Randall (27) - Antwerpen

Het ergste wat men kan doen, is je vrijheid afnemen. Al heb je het nog 
zo goed: tussen vier muren zitten en niet naar buiten kunnen is vreselijk. 
Mensonterende omstandigheden zoals in Marokko maken het dan nog 
erger. Ik hoorde dat men het in Zweden nog anders aanpakt. Daar werkt 
men aan rehabilitatie tijdens de gevangenisstraf zodat men voorbereid is op 
de maatschappij. Zoiets vind ik veel beter.

Melissa (31) - Antwerpen

Ik heb niet zo’n goed beeld van hoe het in gevangenissen is. In tv-
programma’s zie je wel dat ze het te goed hebben, zoals Dutroux 
die een tv, computer en toegang tot het internet zou hebben. Het 
hangt er ook van af in welke gevangenis men zit en welke misdaad 
men heeft begaan.

dominique (52) - Latem

Erik (49) - Zwijndrecht

In België hebben gevangen het niet slecht. Een fitnessruimte, 
een zwembad, tv en internet, en dat terwijl er mensen zijn 
die thuis nog geen aansluiting hebben. Het is allemaal luxe 
waar wij voor betalen. Waarom? Omdat ze opgesloten zitten 
in een kotje? Daar hebben ze wel zelf om gevraagd. In het 
buitenland zie je wat anders!

Ik denk dat gevangenen het goed hebben in de moderne gevangenissen, 
zoals die van Beveren. Maar in oudere gevangenissen zoals Merksplas en 
Dendermonde, zal het wel heel wat minder luxueus zijn.
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volgens - wegens de strenge regelgeving 
rond zwembaden - opgedoekt.

Deze variaties in meningen over bestraf-
fing zijn ook in de Justitiebarometer (2010) 
vastgesteld. De mate waarin men zich kan 
identificeren met de potentiële dader of het 
slachtoffer blijkt hierbij belangrijk. Zo zijn 
jongeren meestal minder streng voor drugs-
misdrijven, terwijl vrouwen strenger zijn voor 
seksuele misdrijven. ‘Rechtse’ responden-
ten zijn strenger dan ‘linkse’, behalve voor 
financiële misdrijven. Hoger opgeleiden zijn 
minder streng dan lager opgeleiden. 

Onderzoek toont ook aan dat deze streng-
heid vermindert naarmate men meer infor-

matie heeft over de personen die bestraft 
worden. Initiatieven zoals Kaffee Detinee in 
de Leuvense gevangenissen zijn daarom 
belangrijk: de vaststelling dat je ‘gewoon 
kan praten’ met gedetineerden doet meer 
voor de beeldvorming dan twintig artikelen.

Variatie aan doelstellingen 
In de antwoorden van de bevraagden 
komen verschillende doelstellingen van 
de gevangenis aan bod. Vergelding en 
afschrikking staan hierbij haaks op de 
voorbereiding van de re-integratie: een 
streng regime en geen vervroegde invrij-
heidstelling versus denken aan de toe-
komst en de terugkeer. Deze spanningen 
zijn inherent aan de vrijheidsberoving. De 

Variatie aan meningen 
De getuigen hebben een grote variatie aan 
meningen. Opvallend is dat sommigen 
voorzichtig blijven omdat ze er te weinig 
over weten. Anderen hebben dan weer 
uitgesproken meningen.

De kennis over gevangenissen komt 
vooral van de media. Dit leidt tot tegen-
strijdige visies: van mensonterende om-
standigheden tot luxueuze gevangenissen. 
Dit laatste heeft bijvoorbeeld te maken met 
hardnekkige maar verkeerde berichtgeving 
die ooit de wereld in gestuurd werd over 
het beruchte zwembad in de gevange-
nis van Brugge. In werkelijkheid werd het 
enkel gebruikt door het personeel en ver-

Deze getuigenissen zijn een goede illustratie van 
de variatie aan meningen die men in grootschalig 
onderzoek terugvindt. Ze getuigen van de 
vele, verschillende, maar dikwijls tegenstrijdige 
verwachtingen die gekoesterd worden ten aanzien 
van gevangenissen. 

Sonja Snacken

Sonja Snacken

“onze kennis over 
gevangenissen komt vooral 
van de media”
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raal Hans Meurisse (De Morgen, 28 maart 
2013). In januari 2013 beschikte inderdaad 
78 procent van de huishoudens thuis over 
een internetverbinding, 91 procent van de 
individuen gebruikt een mobiele telefoon 
of smartphone, 82 procent gebruikt een 
computer en 81 procent raadpleegt het 
internet (ICT in cijfers, FOD Economie). De 
gevangeniscontext beperkt echter die nor-
malisering: gedetineerden hebben enkel 
toegang tot interne informatie in de gevan-
genis, hun elektronisch gerechtelijk dossier 
en bepaalde internetsites, zoals die van de 
VDAB. Het gebruik van mobiele telefoon is 
streng verboden en de bestraffing hiervan is 
onder minister Turtelboom verzwaard.

oude versus nieuwe gevangenissen
Het idee leeft dat nieuwe gevangenissen 
beter zijn. Nochtans blijkt uit een onder-
zoek van het Nationaal Instituut voor Cri-
minalistiek en Criminologie (2011) dat de 
oude gevangenis van Leuven Centraal 
het in de beleving van de gedetineerden 
systematisch beter doet dan de nieuwe 
gevangenissen van Hasselt en Ittre. De ar-
chitectuur en materiële omstandigheden 
van een gevangenis zijn het meest zicht-
bare. Voor de beleving van de gevangene 
zijn regime, activiteiten, keuzes, bezoek, 
respectvolle behandeling door het perso-
neel, vooruitzichten op een toekomst en-
zovoort, belangrijker. 

samenleving verwacht van de gevangenis 
vergelding, afschrikking, beveiliging tegen 
verdere criminaliteit of ontsnappingen, in-
terne orde en rust én een veilige terugkeer 
na de detentie. In het dagelijkse gevange-
nisleven zijn dit echter tegenstrijdige doel-
einden: vergelding, afschrikking en teveel 
beveiliging verhogen immers het risico op 
onrust, ontsnappingen, detentieschade 
en een moeizame terugkeer. Een moeilijk 
evenwicht dus.

normalisering
Internationale standaarden en de Belgische 
Basiswet verdedigen het principe dat vrij-
heidsberoving de straf op zich is. Er mag 
dus geen bijkomend leed opgelegd wor-
den. Voor de bevraagden hangt dit duide-
lijk samen met hoe zwaar zij zelf het verlies 
van vrijheid inschatten.

Normalisering betekent dat men de ver-
schillen met de buitenwereld waar mo-
gelijk tracht te verkleinen, in het belang 
van de gedetineerden én de samenleving. 
De invoering van Prison Cloud (2013) is 
daar een illustratie van. "We leven in een 
digitale maatschappij, de gevangenissen 
moeten daarin mee", stelt Directeur-gene-

Sonja Snacken:

Praten met 
gedetineerden 

doet meer voor 
de beeldvorming 

dan twintig 
artikelen 

In Finland bouwde men een gevangenis om tot het 

Katajanokka hotel. Is dit het beeld dat sommige hebben 

van een penitentiaire inrichting? 
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Wat is het verhaal achter Binnenin-
zicht? 
De documentaire is een project van Touché, 
een vzw die ongelofelijk belangrijk werk ver-
richt rond agressiebemiddeling. De vraag 
om een film te maken, kwam van enkele 
gevangenen die in dat traject rond agres-
siebemiddeling een hele weg hadden af-

gelegd. Ze wilden iets doen om de jonge 
gasten in Ruiselede en andere jeugdinstel-
lingen uit hun voetsporen te houden. Via 
anonieme interviews vertellen ze daarom 
over de lokroep van vrienden en geld, maar 
ook over hoe je ooit moet opdraaien voor je 
daden. Die mannen doen zich stoer voor, 
maar vanbinnen zijn ze kapot. 

Nic Balthazar

Dossier: Alleen de gedachten zijn vrij in de gevangenis 

evangenen een tweede kans geven ligt gevoelig. Dat 
ondervond ook Nic Balthazar. De regisseur hielp twaalf 
gedetineerden in de gevangenis van Oudenaarde met het 
maken van een documentairefilm. Binneninzicht kon eerst 

op weinig media-aandacht rekenen. Tot bleek dat er een bekende 
gedetineerde aan had meegewerkt, en de regisseur zich hier overal 
voor moest verantwoorden. Nic: “De samenleving wil niet investeren 
in de maakbaarheid van iemand die ongelofelijk in de fout is gegaan.” 

Binneninzicht 
een film van Nic Balthazar 

Julie Van Garsse
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Themsche veranderd is. Hij maakte die 
rapsong met een Marokkaanse jongen en 
beantwoordt dus niet meer aan hoe wij hem 
hebben willen afschilderen: als het toppunt 
van racisme. Maar dat mag niet, monsters 
moeten monsters blijven. Want anders lij-
ken ze veel meer op ons, en dan zijn wij 
misschien ook monsters? Die gigantische 
angst zorgt ervoor dat wij misdadigers ook 
bitter weinig kansen gunnen. Ik zeg niet dat 
we de fanfare erbij moeten halen om ze vrij 
te krijgen. Maar we willen niet eens - zo lijkt 
het wel - dat ze tot inkeer komen. Zo is een 
gevangenis niets anders dan een vergeet-
put. 

de gedetineerden zeggen zelf in de 
film: “in die gevangenis doe je niets 
meer, het leven staat stil”. Zijn gevan-
genissen niet meer van deze tijd? 
Ik ben geen expert, ik kan alleen vaststellen 
dat België één van de hoogste recidivecij-
fers in Europa heeft. En de mensen die er 
wel veel van afweten zeggen dat wij nog 
steeds in een middeleeuwse situatie van 
straf en boete zitten. Dat we aan reïntegra-
tie moeten werken, vanaf het moment dat 
de gedetineerden binnenkomen. Zodat ze 
niet afglijden in een draaikolk van boosheid, 
frustratie en uitzichtloosheid. De gedeti-
neerden spreken over de gevangenis als 
‘de universiteit van misdaad’. Als zoveel 
moslimjongeren er radicaliseren, dan is het 
net omdat een spirituele behoefte moet 

gelenigd worden. Ook de cipiers zijn vaak 
gefrustreerd, want mensen binnenhouden 
zorgt niet voor veel persoonlijke bevredi-
ging. Maar stel nu dat we hen begeleiders 
noemen in plaats van bewaarders, naar 
Scandinavisch model? En dat hun succes 
afhangt van het aantal mensen dat ze op-
nieuw geslaagd in de samenleving krijgen? 

hoe zie je die begeleiding dan?
Het is mooi om te zien wat Touché doet: 
ontspanningsoefeningen, meditatie, leren 
spreken met elkaar. Een gevangenissys-
teem kan het zich niet anders permitteren 
dan ook voor de zwaarste criminelen het 
verwerkings- en genezingsproces in te 
zetten door het onbegrijpelijke proberen 
te begrijpen. Ook wat consulenten doen 
is van levensreddend belang. Vele gede-
tineerden hebben zo een laag zelfbeeld, 
zoveel trauma's. Het is bovendien voor 
de maatschappij een spijtige zaak dat we 
zoveel werkkracht laten verloren gaan, en 
heel veel geld steken in het binnenhouden 
van mensen. Wat als we dat talent gewoon 
aanboren? 

Binneninzicht wordt vertoond aan mensen, 
scholen en organisaties die met jongeren 
werken, in combinatie met een vormings-
pakket. Wie de film wil zien, kan een e-mail 
sturen naar vzw Touché. 
(info@vzwtouche.be - vzwtouche.be) 

Was het moeilijk voor hen om dat toe 
te geven?
In de film zeggen de zware gasten: wij zijn 
sukkelaars. Maar Goodfellas was ook ooit 
hun lievelingsfilm. Ook zij wilden de grote 
auto’s en de mooie meisjes. Die beeld-
cultuur rond criminelen, daarover durft de 
mensheid zich niet te bevragen. Men heeft 
mij ongeveer aan de schandpaal genageld 
omdat een bekende gedetineerde de mu-
ziek heeft gemaakt van een rapsong op het 
einde van Binneninzicht. Maar de maat-
schappelijke discussie blijft volledig uit over 
videogames waarbij je iedereen moet ver-
moorden of over films waarin de gangsters 
sympathieker zijn dan de politie. 

Misschien omdat het niet de realiteit is. 
hier gaat het over echte gangsters.
Men verwijt mij iets wat in dit geval enkel 
de media te verwijten is: sensatiezucht. Ik 
heb bij de release van Binneninzicht nooit 
de naam van om het even wie in het project 
uitgesproken omdat dat ook niet de bedoe-
ling was. Als de media drie maanden later 
ontdekken dat Hans Van Themsche de mu-
ziek voor zijn rekening nam, wordt mij plots 
iets aangewreven wat onwaar is. 

Mensen begrijpen niet dat je hem een 
tweede kans gaf.
Wat de mensen vooral kwaad heeft ge-
maakt, was mijn verklaring dat Hans Van 

Nic Balthazar: “De gedetineerden 

in Binneninzicht spreken over de 

gevangenis als ‘de universiteit van 

misdaad’.”
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an je onveranderlijk jezelf blijven als je met mensen 
in gevangenschap werkt? We vroegen het aan 
drie personen die zich elk om een andere reden 

vrijwillig laten ‘opsluiten’. Hanne Tournel, die detentieschade 
bij gevangenisbewaarders onderzocht. Michel Ackaert, een 
gevangenisbewaarder die vecht tegen onverschilligheid. En 
moreel consulent Jürgen De Weweire. Hij getuigt hoe hij plots 
geen vrolijkheid meer kon verdragen.

Werken in de 
gevangenis, wat 
doet dat met je?

Hanne Tournel: 

“Bewaarders 

geven aan dat 

ze zelf soms 

detentieschade 

oplopen.”
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detentieschade voor 
gevangenisbewaarders 

Samen opgesloten

sie, cultuurverschillen en (pogingen tot) 
zelfmoord. Bewaarders stelden dat derge-
lijke confrontaties leiden tot detentieschade, 
een concept dat doorgaans uitsluitend voor 
gedetineerden gebruikt wordt. 

Dit, maar ook bredere maatschappelijke, 
strafrechtelijke en penitentiaire tendensen 
leiden tot een ‘wij versus zij’ houding ten 
aanzien van gedetineerden. Deze tenden-
sen stimuleren bewaarders om enkel pas-
sief in te staan voor de veiligheid, eerder 
dan te werken aan constructieve relaties 
met gedetineerden. 

Voorbeelden hiervan zijn onder meer de 
recente oprichting van interventieteams, de 
investering in extra detectieapparatuur voor 
de opsporing van gsm’s in cellen (gsm-
sweepings), de inkorting van de opleiding 
van bewaarders, sneller naaktfouilleringen 
uitvoeren en een verstrengde toepassing 
van de tuchtsancties.

Maar kan deze professionele cultuur ook 
niet (deels) toegeschreven worden aan de 
bewaarders zelf (pre-gevangenis socialisa-

zware sleutelbossen en zelfs als ik na einde 
van de dienst weer vrij ben, blijft dat be-
klemmend gevoel. Ben ik daarvoor van job 
veranderd?

Sport, onderwijs, sociaal contact, werk, 
enzovoort: ik vind dat in de gevangenis 
alles (op de vrijheidsberoving na) zo goed 
mogelijk hetzelfde moet zijn als in de rest 
van de maatschappij. Tot zover de theorie, 

tie)? Welk soort mensen trekt Selor aan met 
de huidige jobomschrijving? Dit verdient 
zeker verder onderzoek maar doet geen 
afbreuk aan de beleving van bewaarders. 
Thomas & Thomas stelden het in 1928 als 
volgt: “If men define situations as real, they 
are real in their consequences”. Met andere 
woorden: hoe men situaties beleeft, heeft 
gevolgen voor het handelen. 

Boek
Hanne Tournel schreef een boek over het 
reilen en zeilen van bewaarders in een 
Belgische gevangenis: De gevangenisbe-
waarder. Het professioneel leven in beeld. 
(2015). 

Ruim een jaar (anno 2011-2012) obser-
veerde ik de bewaarders - of cipiers in de 
volksmond - van een Belgische gevange-
nis tijdens zowel ochtend-, namiddag-, als 
nachtdiensten. Dat was een erg intensieve 
beleving. Snel ondervond ik dat gevangenis-
werk vaak moeilijk, emotioneel veeleisend, 
potentieel gevaarlijk en ondergewaardeerd 
is door velen. Binnen de internationale lite-
ratuur is dit geen nieuw gegeven, want tal-
rijke academici beschreven reeds op basis 
van bevragingen, de mogelijke psychosoci-
ale gevolgen van werken in een gevangenis 
in termen van stress, burn-out, werktevre-
denheid enzovoort. 

Wat echter wel nieuw is, is mijn langdu-
rige aanwezigheid in het veld, waardoor ik 
in staat was om de verhalen en bewijzen 
van bewaarders te combineren met eigen 
observaties van hun dagelijkse professi-
onele realiteit. Met eigen ogen kon ik zien 
hoe bewaarders veelvuldig geconfronteerd 
worden met vertrouwensmisbruik, psy-
chisch en psychiatrisch gestoord gedrag, 
druggebruik (al dan niet gekoppeld aan een 
agressieproblematiek), weerstand, agres-

Na twintig jaar op veerboten te hebben ge-
werkt, gooide ik het 'roer' om. Ik ging aan 
de slag als penitentiair beambte in een ge-
vangenis en ruilde daarmee de wijde wereld 
voor een horizon van grijs beton. Ben ik als 
mens, werknemer en partner nu anders? 

Samen met 700 gedetineerden zit ik nu 38 
uren per week opgesloten. Stalen elektri-
sche deuren die centraal bediend worden, 

Hanne Tournel

Michel Ackaert

Hanne Tournel

Michel Ackaert
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ik niet echt vrolijk van. Het gebeurt ook bij 
andere collega’s. 

Dagelijks krijg ik van zowel mijn partner, 
vrienden en anderen de opmerking: “wat 
doe jíj daar in godsnaam?” “Ik probeer het 
verschil te maken”, zeg ik dan. 

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. 
Er wordt ook veel gelachen, gerelativeerd 
en ook wel eens prettig gerebelleerd. Daar-
naast probeer ik bewust keuzes te maken 
en zelfdestructieve situaties te vermijden. 

De mens staat centraal, dat klopt, maar 
daar hoor ik zelf ook bij.

Ook gevangenen zijn volwaardige men-
sen. Ooit geraakte ik verzeild in een con-
flict waarbij een gedetineerde, diens familie, 
een collega en zelfs de directie betrokken 
partijen waren. Op een bepaald moment 
vroeg een boze collega me toen: “Geloof jij 
nu echt de gedetineerde meer dan je eigen 
collega?” “Ik geloof beiden evenveel”, ant-
woordde ik laconiek. 

helaas. Ook de tegenkanting van collega's 
die deze visie niet delen, maakt me soms 
psychisch moe. 

Ik kan enorm geëngageerd zijn, maar 
meestal eindigt een initiatief in een teleur-
stelling. Tegen de stroom in zwemmen, 
clichés ontkrachten: als vrijzinnig humanist 
heb je het altijd moeilijk in een gevange-
nis. Daardoor ben ik ook regelmatig on-
verschillig. Belerend, sociaal of stoïcijns 
afstandelijk: mijn gedrag wisselt vaak. Ik 
schrik af en toe van mezelf, en daar word 

ontberen van een 
zinvol bestaan

lijke blik op het leven restte. Hoe futiel was 
dat maar.

Die plotse tegenstrijdigheid tussen de el-
lende op de werkvloer en het in vergelijking 
daarmee zorgeloze eigen bestaan, had me 
uit mijn lood geslagen.

In de weken erna dook af en toe een herle-
ving op van die gemoedstoestand, telkens 
op een rustig ogenblik in mijn vrije tijd. Niks 
ontwrichtends, maar het bezoedelde wel al-
tijd net die momenten. Interessant genoeg 
eindigde dit door mijn werk.

Toen ik op een dag op het punt stond om 
de gevangenis te verlaten, liep ik in de gang 
een gedetineerde tegen het lijf die me har-
telijk een fijne avond wenste. Voorheen 
had ik enkele stevige gesprekken met hem 
gevoerd toen hij het moeilijk had, maar het 
ergste was voorbij en de toekomst zag er al 
iets beter uit. Doorwandelend dacht ik aan 
dit lichtpuntje en besefte hoe absurd mijn 

reactie eerder was geweest. Natuurlijk ga 
je al eens bezwaard naar huis, maar het is 
niet juist om er je leven al te zeer door te 
laten beïnvloeden. Niet alleen krijg je dan je 
batterijen niet meer goed opgeladen - en 
wat kun je dan nog voor je cliënten bete-
kenen? - maar ook ontzeg je jezelf hiermee 
de kans op net datgene wat je je cliënten 
toewenst. Een bestaan dat ervaren wordt 
als de moeite waard om geleefd te worden. 
Hoe moeilijk dat in een gevangenis ook is.

Ik herinner me nog goed de bevreemdende 
ervaring die ik, een half jaar werkzaam als 
moreel consulent in de gevangenis, in mijn 
vrije tijd gewaar werd.

Ik stond op een volksfeest genietend rond 
te kijken naar de vierende massa, toen ik 
opeens moest denken aan al het verdriet, 
de kwaadheid en de angsten waarvan ik in 
de voorbije maanden getuige was geweest. 
De overgang overviel me hevig, want plots 
stond ik naar diezelfde massa te kijken met 
de gedachte: “dit kan toch niet?” Dat men 
zo domweg gelukkig kan zijn terwijl elders 
zo hard geleden wordt, er onzekerheid 
over de toekomst heerst, woede onder-
drukt wordt. (Er heerst maar weinig levens-
vreugde op een plek waar mensen zich 
viermaal vaker van het leven beroven.)

Eensklaps was ik mijlenver weg van de 
aangename sfeer waar ik net tevoren in 
ondergedompeld was. Een bevreemdende 
ervaring, waarbij mij slechts een afstande-

Jürgen De Weweire

Jürgen De Weweire
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Binnen de gevangenismuren zijn alleen de gedachten vrij. daarom vroegen we 
aan een gedetineerde of we een kijkje mochten nemen in zijn hoofd. hij pende 
voor ons zijn gedachtestroom neer.

Aanvaarden is de boodschap wil je niet al te gek worden. Je hebt geen 
keuze, alles wordt voor jou geleefd. Je bent wel vriendelijk wil je wat 
bekomen, terwijl het best vernederend is, je het liever zelf regelt. 
Zelfs kaka doen moet je berekend doen wil je enigszins ongestoord 
je ding doen. Telkens dat ongewenst die deur open en toe, dat felle 
licht aan en uit. Al die ‘fake’ toestanden van mensen die nauwelijks 
kaas hebben gegeten van wat het een mens aandoet opgesloten te 
zitten, waar zij enkel instaan om die ook opgesloten te houden. Is die 
lach wel oprecht?

Wie wil er nu mensen opsluiten? Is dat de job van je leven? Ja hoor, 
er zijn er die het best wel aangenaam vinden, een machtswellust druipt 
van hun gezicht. Anderzijds zijn er die het maar al te moeilijk hebben 
de deur achter zich toe te slaan, maar het is hun job. Gevangenen zijn 
hier ook niet voor niets. Er kan dus gevaar schuilen achter elke deur, 
wat spannend is, zeker voor de gewone mens wat ze trouwens meestal 
wel zijn (alles is relatief).

Wat is er buiten? Denkt men nog aan mij? Wat gebeurt er als ik 
hier sterf? Je droomt van gelukkig kuieren op een markt, gezellig 
met vrienden op een terras zitten, de dagelijkse sleur, de liefde, 
genegenheid, aanraking. Het lijkt allemaal ver weg, onbereikbaar, en toch 
blijf je dromen. Men kan je niet eeuwig opgesloten houden. Een mens 
is sterk, onwaarschijnlijk krachtig, wat ook moet wil je hier doorkomen. 
Het moet, men zal er ook voor zorgen. 

Word je hier beter? Het is maar wat je er van maakt. Je wordt in ieder 
geval een dromer en vooral ouder. Verloren tijd, verloren dromen of 
niet? Het is in ieder geval mooier als je kan dromen, gelukkig maar! 
Aan alles komt een eind, ook aan dromen, geloof me!

JP (Jean Paul Roevens) 
Cel 317, Leuven Hulp

GevanGen in je dromen

“Wat 
is er 
buiten? 
denkt 
men nog 
aan mij?”

Jean Paul Roevens
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Op dit moment komen 

psychisch zieke 

delinquenten nog al te 

vaak in de gevangenis 

terecht.

naangepaste of ontbrekende zorg, geen 
perspectief op een toekomst: de trieste, 

uitzichtloze situatie van psychisch zieke 
delinquenten in België werd al vaak aangeklaagd. 

Ivo Versluys had het uitzonderlijke geluk te kunnen 
ontsnappen aan zijn internering. We vroegen hem hoe 
hij die ervoer. Met dit verhaal trokken we naar rechter op 
rust Henri Heimans. Hij verdedigt al jaren de rechten van 
geïnterneerden. Als gewezen Kamervoorzitter bij het hof 
van beroep te Gent en huidig voorzitter van de Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij te Gent is hij een 
geknipte man om ons te vertellen of Ivo’s ervaringen 
herkenbaar zijn, en of er verandering in zicht is.

het lot van 
psychisch 
zieke 
delinquenten 
anno 2015
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voorgeschreven medicatie diende door-
gaans dan ook geen therapeutisch doel, 
maar gold als een middel om de geïnter-
neerden - het woord patiënten is hier totaal 
misplaatst - kalm te houden. Wij noemden 
het de chemische matrak.

In die context hoeft het niet te verwonde-
ren dat ik mij, koste wat kost, van mijn in-
terneringsmaatregel wilde losrukken. Het 
was het begin van een jaren aanslepend 
juridisch steekspel met advocaten, van de 
overheid afgedwongen bijkomende psychi-
atrische onderzoeken en tal van rechtsza-
ken tot bij het Hof van Cassatie toe. Het 
resultaat was dat mijn internering definitief 
werd opgeheven.

Ik heb nooit beweerd dat ik ‘normaal’ ben. 
Wel dat ik toerekeningsvatbaar ben, gees-
telijk verantwoordelijk voor (de vrije keuze 
van) mijn daden.

Moraal van het verhaal? Wat men van mij 
zegt (zot, gek?), is mij om het even. Wat 
men met mij doet is van een gans andere 
orde.

Ivo werkt nu als administratief medewer-
ker bij de Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen.

In 1972 pleegde ik ernstige feiten waar-
voor ik twee jaar later - op mijn ne-
gentiende -, geïnterneerd werd in het 
psychiatrisch centrum Les Marronniers 
te Doornik.

Het werd me snel duidelijk dat ik hier 
allerminst vertoefde om mijn geeste-
lijke gezondheid te behandelen. Of ik 
nu geestesziek was of niet, bleek van 
ondergeschikt belang. De bedoeling 
was veeleer om de gevaarlijke misdadi-
ger - die ik toen ongetwijfeld was - voor 
onbepaalde tijd uit de maatschappij te 
verwijderen. Internering was daarbij het 
instrument. Het motief: de veiligheid van 
de samenleving.

Er is niets fout met een dergelijk motief. 
Daar is de wet op de internering ook voor 
bedoeld. Maar in diezelfde wet stond 
toen ook: “[…] de geïnterneerde is een 
geesteszieke die recht heeft op een ge-
paste, speciale geneeskundige behan-
deling.”

Speciaal was het in Les Marronniers al-
leszins, maar één ding deed je er niet: 
genezen. Als je dan al ziek was, werd 
je in een dergelijke omgeving nog zie-
ker. Aan alles merkte ik dat ik me niet 
in een hospitaal maar in een psychiatri-
sche gevangenis bevond, met bewakers 
wiens witte jas de indruk moest wekken 
dat het verplegers waren. Aan het hoofd 
stonden - schromelijk onderbemande - 
dokters. Door acuut gebrek aan tijd en 
middelen kwamen zij niet toe aan effi-
ciënte verzorging of individuele begelei-
ding: ze vielen uit hun rol door zich toe te 
leggen op ordehandhaving. De door hen 

“of ik nu geestesziek was of niet, 
bleek van ondergeschikt belang” 
Ivo Versluys 

Ivo Versluys

de medicatie diende geen 
therapeutisch doel, maar 

gold als een middel om ons 
kalm te houden 

Getuigenis 
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Nu is een wet alleen niet genoeg, er moeten 
ook voorzieningen zijn die de zorg op zich 
nemen. Er moeten gepaste locaties zijn, 
gespecialiseerd personeel, budget om dat 
allemaal te betalen enzovoort. Les Marron-
niers waarvan sprake was, zette ooit een 
stap in die richting. Maar er zal meer moe-
ten gebeuren, dat maken ervaringen als die 
van Ivo duidelijk. Het is belangrijk dat het 
recht op adequate zorg verankerd is in de 
nieuwe wet.
 
Kan de nodige zorg geboden worden in 
een gevangenis? 
Nee, een strafinrichting is geen plaats om 
aan therapie te doen. Daar is geen zorg-
cultuur. Het personeel is anders opgeleid. 
Het tuchtregime in een gevangenis is ook 
totaal niet aangepast aan mensen met een 
psychiatrische problematiek of een verstan-
delijke beperking. Geestelijke gezondheids-
zorg bieden is gewoon niet de basistaak 
van justitie. Daarvoor is er de gezondheids- 
en welzijnssector. In Angelsaksische landen 
moet je niet naar een gewone gevangenis 
als je ontoerekeningsvatbaar bent ver-
klaard. Het proces stopt en je wordt over-
gedragen aan de gezondheidszorg in een 
beveiligde omgeving. 

Kunnen geïnterneerden dan beter te-
recht in de psychiatrische ziekenhui-
zen?
Er zijn een aantal psychiatrische voorzienin-
gen die soms een geïnterneerde opnemen. 
Daarnaast zijn er de forensische klinieken 
van Bierbeek, Zelzate en Rekem. Op deze 
beveiligde plekken worden geïnterneerden 
behandeld voor hun problemen en tegelijk 
weer geholpen om stap voor stap naar een 
normaal leven terug te keren. Zo’n proces 
duurt heel lang, maar uit een recente studie 
blijkt dat dit werkt. Het herval ligt veel lager 

dan bij andere geïnterneerden die gedeti-
neerd blijven. Zowel hun levenskwaliteit als 
maatschappelijke veiligheid hebben er dus 
baat bij.

Een lichtpunt op dit vlak kan het nieuwe 
Forensisch Psychiatrisch Centrum 
(FPC) te Gent zijn. Welke geïnterneer-
den kunnen hier terecht? 
Er zijn geen uitsluitingscriteria, ze nemen 
iedereen op die hen toegewezen wordt. 

henri heimans, is het verhaal van ivo 
herkenbaar?
Jammer genoeg wel. Iemand met een 
psychiatrische problematiek die zonder 
gepaste zorg opgesloten wordt in de ge-
vangenis, ziet zijn leven niet alleen passe-
ren, maar gaat er zelfs op achteruit. Zonder 
behandeling kán zijn toestand helemaal niet 
verbeteren. Bovendien is er de uitzichtloos-
heid van zijn situatie. Het interneren van een 
persoon is een zogenaamde ‘maatregel 
van onbeperkte duur’. Men weet dus nooit 
wanneer het zal ophouden en kan daar zelf 
ook meestal niets aan veranderen. Daarbij 
heeft ongeveer een derde van de geïnter-
neerden een verstandelijke beperking. Die 
mensen snappen niet eens waarin ze zijn 
verzeild geraakt.

Wanneer is een gevangene een geïn-
terneerde? 
Juridisch gesproken is dat een persoon 
die een misdrijf heeft gepleegd en die niet 
toerekeningsvatbaar is verklaard door de 
rechtbank. De wet zegt dat internering een 
veiligheidsmaatregel is om de maatschappij 
te beschermen, zoals Ivo zelf erkent. Maar 
zoals hij terecht aankaart is er zorg nodig, 
want de psychiatrische problemen van een 
geïnterneerde gaan natuurlijk niet vanzelf 
over. De nieuwe wet van 5 mei 2014 - die 
nog niet van kracht is - betreffende de in-
ternering van personen wil nu een soort 
zorgtraject op maat voorzien die de geïn-
terneerde een zo waardig mogelijk leven 
geeft en op termijn zo veel als mogelijk weer 
re-integreert in onze maatschappij. 

de rechten van de geïnterneerde zullen 
dus beter worden gerespecteerd?
Ja, België is trouwens al herhaaldelijk ver-
oordeeld voor miskenning van de funda-
mentele rechten van de geïnterneerden.

Dossier: Alleen de gedachten zijn vrij in de gevangenis 

Rechter henri heimans pleit 
voor een humanisering van de 
internering in ons land
Franky Bussche en Anne-Flor Vanmeenen 

henri heimans: 

Een wet 
is niet 

genoeg

Henri Heimans
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inrichtingen voor geïnterneerden die 
niet terug kunnen naar de maatschap-
pij en die bewaking vereisen. nog een 
pijnpunt in ons systeem? 
Eigenlijk is het aantal mensen die zich in die 
situatie bevinden, moeilijk te bepalen. Men 
schat dat het er een dertigtal zijn. Maar wan-
neer is iemand definitief niet meer te integre-
ren of onbehandelbaar? Het FPC stelt dat ze 
96 procent van hun patiënten kunnen re-in-
tegreren, dus wie weet is er ook voor Van 
den Bleeken nog hoop? Bovendien worden 
patiënten ook rustiger naarmate ze ouder 
worden en nemen sommige neigingen af. 
Het tragische voor Van den Bleeken is wel 
dat hij al tientallen jaren vast heeft gezeten 
zonder hulp voor zijn problemen.

Long stay-voorzieningen - want zo worden 
ze genoemd - in Nederland zijn heel andere 
plekken dan een gevangenis. Alles is be-

veiligd, maar men is vrij binnen bepaalde 
grenzen. Ze koken bijvoorbeeld samen. 
Ze hebben een winkeltje op het terrein en 
kunnen tot rust komen in een tuintje. Zelfs 
de buurtbewoners worden betrokken in bij-
voorbeeld een kaartersclubje.

Pleit je uiteindelijk voor een samenwer-
king tussen justitie, volksgezondheid, 
welzijn en de ruimere samenleving? 
Ja, het lot van geïnterneerden verbeteren 
is belangrijk, maar preventie is net zo cru-
ciaal om te voorkomen dat mensen die het 
geestelijk moeilijk hebben overlast veroor-
zaken en bij Justitie terechtkomen. Ge-
interneerden zijn vaak mensen die eerder 
in hun leven niet de juiste zorg gevonden 
hebben of die ontzegd werden. We zouden 
hen vroeger moeten kunnen opvangen en 
begeleiden. Dat is een taak van vele zorg-
partners samen. 

Patiënten gaan eerst een tijdje in observa-
tie en komen daarna in de meest geschikte 
afdeling. De levensomstandigheden zijn 
totaal verschillend dan in de gevangenis. 
Uiteraard kan alles op slot, maar overdag 
mogen de deuren open en leven ze samen 
in de leefgroep. Individuele en groepsthe-
rapieën worden er ontwikkeld. Je zit dus 
niet zonder meer opgesloten in je cel. Hier 
spreken ze trouwens van een kamer, niet 
van een cel. Er is ook geen bewakingsper-
soneel in de leefgroep. De bewaking staat 
vooral in voor de externe beveiliging. Als er 
incidenten zijn dan vangt het therapeutisch 
personeel dit op en niet de bewaking. Dat 
is toch een heel andere cultuur.

naar aanleiding van de euthana-
sievraag van de geïnterneerde Frank 
Van den Bleeken kondigde minister van 
Justitie Geens de oprichting aan van 

Geïnterneerden die niet behandeld worden, 

belanden in de vergeetput. 
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Guido Verschueren 
was 34 jaar 
gevangenisdirecteur 
in Leuven Centraal. 
Anderhalf jaar geleden 
nam hij afscheid van zijn 
actieve beroepsleven. In 
het boek Burgemeester 
achter Tralies maakte 
hij de balans op van 
zijn carrière. We blikken 
samen met hem terug.

Terugblik op 34 jaar 
‘burgemeesterschap van 
een gevangenisdorp’

Leuven Centraal 

van binnenuit. 

Tania Ramoudt, coördinator Stichting 
voor Morele Bijstand aan Gevangenen

Guido Verschueren
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ren, of de celdeuren die ‘s avonds om zes 
uur dicht zouden moeten, dan denk ik aan 
de gedetineerden. Dat laatste gaat totaal in 
tegen de geest van de Basiswet (nvdr: die 
bedoeld is om de detentie te humaniseren 
en de detentieschade zoveel mogelijk te be-
perken). Ook het personeel is daar niet mee 
gediend want zij zullen de reacties moeten 
opvangen omdat de gedetineerden meer 
gefrustreerd zullen zijn. De vraag is welke 
beslissing men uiteindelijk zal nemen.

Waarom heb je het boek Burgemeester 
achter Tralies geschreven?
Het idee van een boek kwam oorspronkelijk 
niet van mij. Maar ik vond het een mooie 
manier om afscheid te nemen. Door de me-
diabelangstelling werd de boodschap die in 
het boek zit onder de aandacht gebracht. 
Tot de zomer van 2014 heb ik in totaal zo’n 
vijftig voordrachten gegeven in het kader 
van dat boek. Dan ben ik ermee gestopt 
omdat ik een authentiek verhaal wilde blij-
ven vertellen en geen historisch verhaal.

Jouw boek bevat inderdaad een visie 
op strafuitvoering en het illustreert een 
evolutie binnen het gevangeniswe-
zen. Ben je tijdens jouw carrière ooit 
gebotst met mensen die het anders 
zagen?
Ik heb steeds kunnen werken vanuit een visie 
die mij eigen is. Nooit heb ik iets moeten uit-
voeren dat mij opgelegd was. Eind jaren 70 

ben ik mee op de kar van de humanisering 
kunnen springen die mensen centraal stelt, 
en dat sloot perfect aan bij hoe ik het alle-
maal zag. Er waren richtlijnen, een algemeen 
reglement en honderden omzendbrieven. 
Pas in de laatste fase van mijn loopbaan is 
de Basiswet gekomen die nu geleidelijk aan 
wordt geïmplementeerd.  

Wat heb je in die 34 jaar geleerd?
In de loop der jaren heb ik een aantal vaar-
digheden ontwikkeld of leren kennen die 
het mogelijk maken om niet in cynisme te 
vervallen. Als je in een gevangenis werkt, 
maak je van alles mee: je wordt de huid vol 
gescholden, en soms krijg je met agressie 
te maken. Dat is niet abnormaal in die om-
geving, maar je moet daarmee leren om-
gaan. Ik heb veel mensen hun motivatie 
zien verliezen: ze worden verbitterd, gaan 
veralgemenen en kunnen niet plaatsen wat 
er gebeurd is. Als directeur heb ik geleerd 
te relativeren, te nuanceren, dingen in de 
juiste context te plaatsen en mijn gezond 
verstand te gebruiken.

is er nog leven na Leuven Centraal?
Zeker! Ik prikkel mijn geest met lezingen en 
boeken. Met mijn echtgenote ga ik regel-
matig fietsen, wandelen en naar het cultu-
reel centrum in de buurt. En dan zijn er nog 
de kleinkinderen. Eigenlijk heb ik een nieuw 
evenwicht gevonden en ik voel me daar 
goed bij. 

Wat blijft jou het meest bij?
De stress. Als inwonend directeur was ik 
altijd beschikbaar. De telefoon kon altijd 
gaan, bijvoorbeeld omdat er een probleem 
of een incident was. Pas toen dat wegviel, 
realiseerde ik mij hoe hectisch en intens ik 
die voorbije 34 jaar geleefd had. Omdat 
ik telkens een beetje meer en een beetje 
intenser betrokken werd bij mijn werk, be-
sefte ik dat niet. Ik heb altijd goed kunnen 
omgaan met stress, maar de laatste jaren 
voelde ik de gevolgen toch meer en meer. 
En toen dacht ik: het is tijd om de fakkel 
door te geven. Niet dat ik opgebrand was, 
maar ik wou in schoonheid eindigen.

is Leuven Centraal een deel van jou ge-
worden?
Ik ben daar niet zomaar gepasseerd, ik heb 
daar jaren met hart en ziel gewerkt en de 
tijd is voorbij gevlogen.

Ben je er op een of andere manier nog 
actief?
Nee, heb altijd gezegd: weg is weg. Ik 
wil niet de schoonmoeder spelen van de 
nieuwe directeur. Nieuwe bazen, nieuwe 
wetten. Trouwens: alles evolueert ook. 
Maar het afscheid nemen was niet evident. 

denk je nog vaak aan Leuven Centraal?
Soms vraag ik me af hoe het er nu aan toe 
gaat. Vooral als ik mediaberichten hoor over 
de zware besparingen die moeten gebeu-

Met mijn boek wil 
ik een authentiek 
verhaal vertellen

Speel mee met Breinpijn (p.27) en maak kans om het boek Burgemeester achter tralies van Guido Verschueren te winnen.
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nze gevangenissen zijn verouderd. Dat 
waren ze veertig jaar geleden al, en dat zijn 

ze nog steeds. Uit VN-onderzoek bleek dat 
door de manier waarop ze ontworpen werden, een 

persoonlijke opvolging van de gestraften bijna onmogelijk 
is. De Liga voor Mensenrechten en vzw de Huizen 
werken daarom samen aan een nieuw gevangenismodel: 
kleinschalige detentiehuizen.  

de gevangenis van de 
toekomst

Volgens die studie belichaamden onze klas-
sieke gevangenissen de vijandigheid tegen-
over de crimineel. Deze gezaghebbende 
onderzoeksgroep vond dat moderne voor-
zieningen daarentegen het zelfbeeld van de 
veroordeelde moeten versterken om zo hun 
re-integratie te bevorderen.

Zo moet nieuwe gevangenisinfrastructuur 
de interactie met de omgeving ondersteu-
nen. De mogelijkheid om gemeenschaps-
werk uit te voeren is ook essentieel voor 
het behalen van de juiste doelen. Veiligheid 
en opsluiting mogen niet langer de belang-
rijkste opdracht zijn van gevangenschap. 

Re-integratie bevorderen

Het instituut van de Verenigde Naties dat 
onderzoek doet naar misdaadpreventie en 
strafrecht, publiceerde in 1975 een interna-
tionale analyse van de trends betreffende 
het ontwerp van gevangenissen. 

Miniatuurmodel 

van een domein 

met kleinschalige 

detentiehuizen.

Hans Claus, gevangenisdirecteur en secretaris van vzw De Huizen 

Hans Claus
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Groot was de verbazing in criminologische 
kringen dan ook toen de aanslepende 
overbevolking van onze Belgische gevan-
genissen in 2009 werd ‘opgelost’ met een 
behoefteprogramma voor een nieuwe ster-
vormige gevangenis, een klassiek model 
dus. Het zijn er ondertussen vier geworden. 
Wellicht hebben we te lang nagelaten om 
na te denken over hoe we concreet, ook 
bouw- en stedenbouwkundig, gestalte 
moesten geven aan de vooropgestelde 
principes. Onze focus lag toen op alterna-
tieve straffen.

de draad weer opnemen met klein-
schalige detentiehuizen

De Liga voor Mensenrechten en vzw De 
Huizen namen daarom het voortouw om het 
ontwerp van gevangenissen in België om te 
buigen in de richting die voorheen interna-
tionaal en nationaal werd uitgestippeld. In 
de gezamenlijke publicatie Huizen, naar een 
duurzame penitentiaire aanpak stelden de 
twee organisaties voor om te experimente-
ren met kleinschalige detentiehuizen.

Over grote inrichtingen leerde het rapport 
van 1975 ons immers dat ze routine en uni-
formisering nodig maken, wat botst met de 
geïndividualiseerde aanpak die men voor 
ogen had met de detentieplannen. Alles, 
van voeding tot ontspanning, wordt er in 
schema’s gegoten. De sfeer van anonimi-
teit zet aan tot gevoelens van machteloos-

heid en zinloosheid, isolatie en verbittering. 
Bovendien zorgt die grote schaal voor een 
informele gedetineerdensubcultuur, waar 
codes gelden en een criminele hiërarchie 
heerst. Die instituten beklemtonen de afwij-
zing door de buitenwereld van hen die we 
dienen te re-integreren. Elk programma dat 
in deze gebouwen wordt ontwikkeld, wordt 
aldus tegengewerkt door de omgeving 
waarin dit dient te gebeuren. De analyse 
van ‘75 was duidelijk.

Waar raakten we de draad kwijt? In  
Scandinavië, waar een persoonlijk aanpak 
mogelijk is, hervallen gedetineerden minder 
vaak. Nederland kan het zich ondertussen 
veroorloven om de detenties kort te hou-
den, door in te zetten op een goede nazorg. 
In België denkt men vooralsnog dat schaal-
voordelen ook gelden in de strafuitvoering. 
Proefprojecten met kleinschalige detentie-
huizen die met hun omgeving verbonden 
worden, dringen zich op.

De enkele aparte afdelingen in de toekom-
stige megagevangenis van Haren zijn een al 
te schuchtere poging. De inbedding in een 
gigantisch geheel voorspelt immers weinig 
goeds. Daarmee zullen we de doelstellin-
gen niet halen.

Meer info: www.dehuizen.be

Het is noodzakelijk dat de inrichting van de 
ruimte het uitvoeren van persoonlijke op-
volgingsplannen voor gevangenen (de zo-
genaamde detentieplannen) ondersteunt, 
in plaats van ze te belemmeren. Dat geldt 
ook voor gesloten voorzieningen. De inrich-
tingen moeten bovendien passen in hun 
directe omgeving. 

Theorie, maar geen praktijk

Op 12 januari 2005 keurde het federaal par-
lement van België de Basiswet betreffende 
het gevangeniswezen en de rechtspositie 
van de gedetineerden goed. De wet her-
haalde diezelfde hiërarchie van waarden en 
doelen.

Zo moet de gevangenisstraf worden uitge-
voerd “in psychosociale, fysieke en mate-
riële omstandigheden die de waardigheid 
van de mens eerbiedigen, die het behoud 
of de groei van het zelfrespect van de ge-
detineerde mogelijk maken en die hem 
aanspreken op zijn individuele en sociale 
verantwoordelijkheid.”

Daarbij kan de gevangene meewerken aan 
de uitvoering van een individueel detentie-
plan. In dat plan wordt uitgewerkt hoe men 
die omstandigheden kan bekomen en hoe 
men de re-integratie van de veroordeelde in 
de maatschappij zal aanpakken. Sowieso 
moet men aan deze zaken aandacht beste-
den, vond de wetgever.

De stervormige gevangenis van Gent. 

Vanuit het centrale gedeelte kunnen de 

gevangenisbewaarders alle gangen in het 

oog houden, zodat er personeel uitgespaard 

kan worden. Maar daardoor is een 

geïndividualiseerde opvolging onmogelijk.                                      
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Dossier: Alleen de gedachten zijn vrij in de gevangenis 

ls iemand achter de gevangenismuren verdwijnt, is 
dat een heel ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen de 
gedetineerde, ook het achterblijvende gezin staat 
dan voor grote uitdagingen. Een van de eerste grote 
vraagtekens is: hoe leg ik dit uit aan de kinderen? 
Verzin ik iets? Ben ik eerlijk? Betrek ik ze in dit 

verhaal of hou ik ze erbuiten? Veel mensen kiezen voor de laatste 
optie. Bijvoorbeeld omdat ze de kinderen niet willen schokken 
of teleurstellen, om het beeld van de gevangen persoon niet 
te bezoedelen of omdat ze zich schamen. Er zijn vele redenen 
waarom volwassenen dit doen, maar hoe zorgzaam de drijfveer 
vaak ook is, het resultaat van een doofpotoperatie is meestal nog 
meer ellende. Een pleidooi dus voor voorzichtige, maar eerlijke 
communicatie.

Kinderen met 
een familielid in 
detentie

Anne-Flor Vanmeenen

Eerlijk 
duurt het 
langst
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men van een vreemde! Het zorgt vaak voor 
een vertrouwensbreuk en eenzaamheid. 

Er zijn dus zeer gewichtige redenen waarom 
je beter eerlijk met je kind spreekt, dan dat 
je het beschermt tegen de moeilijke waar-
heid. Veel mensen vinden het moeilijk te 
geloven, maar je doet je kinderen er bijna 
nooit een plezier mee als je liegt of zwijgt.

hoe pak je het aan?

De eerste tijd kan het voor de overblijvende 
familie heel moeilijk zijn om tijd te maken 
voor de kinderen. Er verandert van alles, er 
valt een inkomen weg, er is veel te regelen, 
je bent zelf overdonderd door het nieuws, 
of je maakte een traumatische situatie mee, 
bijvoorbeeld bij de arrestatie. Hoe vertel je 
wat je zelf nauwelijks kan bevatten? Toch is 
het van belang om kinderen zo snel moge-
lijk in te lichten.

Wees daarbij eerlijk: vertel wat er gebeurd 
is. Uiteraard hoef je geen details te geven, 
zeker niet bij zedenfeiten en zware misdrij-
ven. Maar zorg dat je kind weet waar het 
familielid is én waarom. Leg ook steeds uit 
dat je kind daar geen aandeel in heeft.

Leg eventuele moeilijke woorden uit en 
check of je kind de boodschap begrepen 

heeft. Leg ook uit wat de eventuele veran-
deringen zijn voor het gezin en het kind. 
“Maar wie gaat nu…” is vaak een van de 
eerste bedenkingen van een kind bij een 
verlies. Dus vertel wie nu het verhaaltje zal 
lezen of wie nu naar de voetballes zal rijden. 
Veranderingen zijn lastig voor kinderen. Het 
helpt ze het gevoel te geven er vat op te 
hebben. Dat kan door veranderingen aan 
te kondigen en samen te zoeken naar op-
lossingen.

Je kan er donder op zeggen dat je kind zal 
aangesproken worden door andere kinde-
ren. Maak je kind weerbaar, help te kiezen 
wat het zegt en tegen wie. Het is moor-
dend om een kind in te lichten, maar erbij 
te zeggen dat het een geheim is. Geef de 
boodschap dat het dus oké is om erover 
te praten. Maar vertel erbij dat er ook ake-
lige reacties kunnen komen en bekijk hoe 
je daarmee kan omgaan. Wat kan je kind 
antwoorden? Aan wie kan het dit melden? 
Waar kan het steun of troost vinden? 

Misschien lukt dit allemaal niet in één ge-
sprek. Vragen komen soms maar na ver-
loop van tijd. Bovendien sluit een kind zich 
spontaan af wanneer het te veel wordt. 
Het is mogelijk dat het halverwege het ge-
sprek gaat spelen. Dat is normaal. Probeer 
het gesprek dan later verder te zetten. Je 

Waarom eerlijk?

Kinderen zijn jong maar niet dom. Ze voe-
len dingen aan, merken veranderingen en 
spanningen. Ze hebben behoefte om dit te 
begrijpen en te kunnen plaatsen. Als ze geen 
uitleg krijgen, gaan ze zelf aan de slag in hun 
fantasie. Vaak draait dat uit op verhalen die 
duizend keer straffer zijn dan de realiteit. En 
vaak zit er ook een aspect ‘schuld’ in die ver-
halen: “papa vond me niet meer de moeite”, 
“mama vond me niet braaf genoeg", “ik heb 
te veel ruzie gemaakt met broer” enzovoort. 
Heel triest hoe kinderen in hun zoektocht 
naar een oorzaak van de verandering dan 
maar zichzelf als oorzaak gaan zien. 

Datzelfde doen ze overigens ook als ze 
camouflageverhalen te horen krijgen zoals 
“papa is op een lange reis” of “mama gaat 
even voor iemand van haar verre familie 
zorgen”. Ze vragen zich af waarom dat 
belangrijker is dan zijzelf. Waarom ze niets 
meer horen. Waarom er geen afscheid was. 
Of ze niet eens op bezoek kunnen. Kortom: 
ze voelen zich afgewezen en onbelangrijk.  

Naast dit alles is er nog een zeer belangrijke 
reden. Nieuws over arrestaties en veroorde-
lingen verspreidt zich als een lopend vuurtje 
in de gemeenschap. Het is voor een kind 
nog veel moeilijker als ze dit nieuws verne-

Er zijn zeer 
gewichtige redenen 

waarom je beter 
eerlijk met je kind 

spreekt
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- schuld (“Het is mijn schuld” of “ik heb het 
niet kunnen voorkomen”.)

- ongeloof 
- opluchting (Als de situatie thuis voordien 

zeer gespannen was.)
- boosheid (Bijvoorbeeld op de gevan-

gene, op de politie of het gerecht, of op 
zichzelf.)

- schaamte
 
Deze gevoelens worden meer lichame-
lijk dan met woorden geuit. Bijvoorbeeld 
aan de hand van bedplassen, aanklam-
pen, pijntjes allerhande en/of huilerig zijn. 
Sommige kinderen gaan zich overaange-
past gedragen, ze willen ‘vervangouder’ 
spelen. Anderen gaan zich net heel lastig 
opstellen, omdat ze zich geen raad weten 
met hun situatie, omdat ze bliksemafleider 
willen zijn voor spanningen thuis, of zelfs 

omdat ze denken zo ook naar de gevan-
genis te ‘mogen’. Probeer dit gedrag te 
bespreken en uit te vissen wat erachter 
steekt. Geef kinderen ruimte om zich uit te 
leven: bijvoorbeeld een bokskussen voor 
boosheid, een zorgenpopje voor angsten, 
of een foto van de afwezige om tegen te 
praten. Zoek samen wat kan helpen om 
de emoties eruit te laten en (daarna!) troost 
te bieden.

Wat kinderen ervaren bij een verlies, ver-
schilt per leeftijdsfase. Een kind van vijf 
begrijpt de dingen anders dan een van 
twaalf. Daarom is het zinvol de deur op een 
kiertje te houden na het eerste ‘grote’ ge-
sprek: geef ze de boodschap dat ze ook 
later welkom zijn om erover te praten. Gooi 
misschien af en toe een visje uit als het ver-
dacht stil blijft.

En na het gesprek? 

De impact van een afwezigheid in het gezin 
stopt natuurlijk niet bij het bespreekbaar 
maken en uitleggen. Er komen weken, 
maanden, jaren waarin een evenwicht 
gezocht moet worden tussen afstand en 
nabijheid. Probeer de band tussen de af-
wezige en het kind te bewaren. Denk er 
bijvoorbeeld aan bij Moeder- of Vaderdag, 
verjaardagen of nieuwjaarsbrieven.

Zoek een regelmaat in het contact volgens 
de mogelijkheden en behoeften van alle 
partijen. Elke week een telefoontje? Elke 
twee weken een brief? Iedere maand een 
bezoekje? Een verjaardag samen vieren in 
de roefelruimte van Leuven Centraal? Er 

kan ook op ongeloof stoten, maar ook dat 
is normaal. Hoe zou je tenslotte zelf zijn? 
Laat het nieuws bezinken, forceer je kind 
niet, probeer het later opnieuw.

Wat kan je verwachten? 

In feite ervaren kinderen heel gelijkaardige 
emoties als volwassen. Alleen kunnen ze 
die minder goed benoemen en plaatsen. 
Bovendien kunnen de emoties snel wisse-
len, in seconden kunnen ze van huilen naar 
spelen overgaan! De meest te verwachten 
gevoelens zijn:
- teleurstelling (“Hoe kan mijn papa/

mama/… een boef zijn?”)
- onzekerheid (“Vergeet hij mij?” “Komt ze 

terug?” “Hoe moet het nu verder?”)
- angst (Vaak scheidingsangst om de an-

dere familieleden ook te verliezen.)

Dossier: Alleen de gedachten zijn vrij in de gevangenis 

Kinderen hebben heel naïeve voorstellingen over 

gevangenissen, gebaseerd op stripverhalen, tv 

en/of eigen verbeelding. Gesprekken, boekjes, 

foto’s, bezoeken enzovoort helpen wilde 

fantasieën te vermijden. 
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Kinderen hebben het 

soms moeilijk om de 

categorie ‘boef’ of 

‘gevangene’, waar veel 

negatieve ideeën rond 

hangen, te koppelen 

aan een geliefd familielid. 

Praten helpt hen om 

niet meer zwart-wit te 

denken.

TiPS
Wat hulpmiddelen om detentie bespreekbaar te maken met je kind of in de klas, of om 
een bezoek aan de gedetineerde voor te bereiden.

Leesboekjes: 
Elsje bezoekt haar papa door Piet Clauwaert, met tekeningen van gedetineerden
Ik ga naar papa! door Martine Delfos
Papa is weg door Barbara Rottiers (met lessuggesties)

Websites:
www.survivalkidxl.nl
www.dji4kids.nl (Met een virtueel bezoek aan een gevangenis.)
www.gezin-in-balans.nl (Onder de hoofding ‘aanbod’ kan je verschillende publicaties 
downloaden, zoals een werkboek, een leesboek en getuigenissen van jongeren.)
www.cawdekempen.be (Via de zoekfunctie vind je hier de brochure Vader in de 
gevangenis.)

MEER TiPS? VRAGEn? AdViES oP MAAT nodiG? 
De sokken van de olifant is een project van deMens.nu 
dat zich richt op kinderen en jongeren die te maken heb-
ben met verliessituaties en op de volwassenen in hun 
directe omgeving. Het biedt hulpmiddelen en begeleiding 
om als beroepskracht of in eigen kring aan de slag te 
gaan. Verschillende van bovenstaande materialen zijn 
bijvoorbeeld gratis te ontlenen via een huisvandeMens.

www.desokkenvandeolifant.be

zijn tegenwoordig verschillende opties om 
contact te houden. Dat is misschien niet 
supersimpel, maar het kan wél de moeite 
zijn. Ook de gevangene kan een steunend 
en geïnteresseerd familielid zijn.

Sprookjes

Enige nuance is aan de orde. Dit zijn na-
tuurlijk tips ‘volgens het boekje’. In de rea-
liteit gaat het er niet  zo gestroomlijnd aan 
toe. Er zijn praktische moeilijkheden: de 
gevangenis is bijvoorbeeld te ver voor een 
regelmatig bezoek, of de post komt niet al-
tijd door. Of emotionele bezwaren: je wil als 
ouder misschien zelf geen contact met je 
(ex-)partner, of deze wil geen contact met 
de kinderen, of er zijn misdrijven binnen het 
gezin gepleegd, of je kind schrikt zo van de 
gevangenis dat het er nooit meer heen wil.

Sprookjes bestaan niet, en de bovenstaande 
tekst is te kort om alle situaties recht aan te 
doen of alle vragen te beantwoorden. Maar 
de pointe mag duidelijk zijn: kinderen zijn 
niet beter af in onwetendheid. Laat nega-
tieve reacties je niet meteen ontmoedigen, 
het is normaal dat je kind dwarsligt of schrikt. 
Geef je kind tijd. En weet dat er personen of 
verenigingen zijn waar je terechtkan, niet in 
het minst het huisvandeMens en de moreel 
consulenten in de gevangenis. 
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