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Slachtoffers en daders. Mooi en lelijk. Goed en kwaad...
Er zijn zo van die begrippen die ontegensprekelijk met
elkaar verbonden zijn. Begrippen waarvan iedereen

wel weet waarvoor ze staan, maar dat moeilijk haarfijn kan
uitleggen. Begrippen waarvan je riskeert dat àls je ze haar-
fijn zou uitleggen, niemand nog zou snappen waarover je
het hebt. Om die reden geen puur filosofische bijdrage in
deze Antenne. We maken er ons van af door u hier bij wijze
van inleiding te vertellen wat u al weet: de begrippen
slachtoffer en dader zijn zeer relatief en dekken als dubbe-
le vlag een heel verscheiden lading.
Hoe verscheiden die lading wel is, mochten wij ontdekken
in de voorbereiding van deze Antenne. De ‘mindmap’ waar-
in mogelijke richtingen zichtbaar werden, leek wel einde-
loos uit te deinen in heel uiteenlopende richtingen. Dus
moesten we kiezen...
Het resultaat van onze keuze heeft u momenteel in handen.
Het is een eigenzinnige sculptuur geworden van woorden,
gedachten en beelden. Een sculptuur die de gelaagdheid, de
verscheidenheid, de quasi eindeloosheid van het thema wil
weerspiegelen. En die tot nadenken wil stemmen.
In die zin hebben we ervoor gekozen om enerzijds enkele
paradigmata aan bod te laten komen: naargelang de lens
waarmee gekeken wordt, het object waarop wordt in-(of
uit-)gezoomd, krijg je bij dit thema immers een totaal ver-
schillend plaatje van de werkelijkheid. Anderzijds kozen we
bewust voor wat minder evidente invalshoeken: een minder
zichtbare groep mensen, een duistere problematiek, een
nieuwe wind, een vergeten begrip, miskende linken naar
andere levende wezens, de leefbaarheid van de planeet... 
Beeldvorming mag je in deze uitgave ook heel letterlijk
nemen. Mar-Yan Quirynen liet zich inspireren door het
thema om een fotoreeks bij elkaar te schieten. Een selectie
is opgenomen als cover en illustratie bij de artikels.
We wensen u een boeiende verkenning.

Openen doen we met Lieve Dams. Een causerie rond de
aard van dader- en slachtofferschap, waarin diverse hypo-
thesen aan bod komen. Ben je dader (van geboorte) of
word je dader? En wat kan hier allemaal een rol bij spe-
len? Forensisch psychiater Lieve Dams houdt bovenal een
pleidooi voor ‘de mens’ achter slachtoffer en dader. . . p. 4

Liesbeth Vandam neemt over en duikt heel encyclopedisch
de geschiedenis in. Zij analyseert het historisch samenspel
tussen dader, slachtoffer en maatschappij. Boeiend om te
merken hoe klemtonen kunnen veranderen. De strafrechts-
bedeling: een historisch samenspel tussen dader, slacht-
offer en maatschappij? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8

Na de reis door de geschiedenis komen we in sociaal agogi-
sche contreien terecht. Rudi Roose en Maria Bouverne-De
Bie maken ons duidelijk dat beelden of interpretaties geen
evidenties zijn, ook al lijkt het soms zo in professioneel wel-
zijnsland. Beelden in het welzijnswerk bevraagd. . . . p. 14

Een inleefoefening is ons toegestuurd door Vincent Lievens
in de vorm van een kortverhaal. In Mijn Duivenhok wordt
de lezer meegenomen naar de kwellende herinneringen
aan een gestoorde vader.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18

Daarna is het de beurt aan Siegfried Koeck en Elke Frans.
Zij brengen toelichting bij het ‘wat en waarom’ met betrek-
king tot pedoseksualiteit: één van de meest ‘duistere’ feno-
menen van deze tijd en maatschappij. Pedoseksualiteit:
een beknopte duiding bij het ‘wat en waarom.’ . . . p. 21

Vervolgens het relaas van onzichtbare ellende in de gevan-
genis. Johanna Brouckaert brengt als ortho-agoge verslag
uit van 6 jaar werken met Geïnterneerden met een ver-
standelijke handicap in de gevangenis: een verhaal van
kwetsbaarheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25

Dat er vanalles beweegt op het raakvlak van justitie en hulp-
verlening getuigen Alice Delvigne en Hilde Vanlommel.
Slachtoffer-daderbemiddeling blijkt een principe te zijn van
alle tijden. Suggnomè vzw stelt ons de moderne versie voor. 
Slachtoffer-daderbemiddeling: waarom? . . . . . . . . p. 31

Bruno Cappelle ging de uitdaging aan om het begrip ‘ver-
geving’ naar waarde te schatten: ‘Wat vergeving is of zou
kunnen zijn, en of het voor de mens van vandaag van
belang is om zich dit te herinneren.’. De lucht is blauw,
leeg zijn de wolken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 35

Anne Michaels De Rabbijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39

Met het verhaal van Anne-Flor Vanmeenen een verhaal
over dierenleed. Voor diegenen die kunnen volgen een
trieste opsomming van doffe ellende. Feiten, achtergronden
en theorieën bij de miskende slachtoffers van een wereld
op mensenmaat. Als leven lijden dreigt te worden.
Reflecties over humanisme voorbij de mens. . . . . p. 40

In dezelfde richting besluiten we met een pleidooi van
Peter Tom Jones en Vicky De Meyere voor een ethiek van
verbondenheid. Toekomstige generaties zullen zeer moeilijk
begrip kunnen opbrengen voor een generatie die wist dat
het klimaat veranderde, wist dat dit immense gevolgen met
zich mee zou brengen en er niets aan deed... Waarom het
klimaatprobleem een ethisch vraagstuk is. Pleidooi voor
een ethiek van verbondenheid. . . . . . . . . . . . . . . p. 49

Onze oprechte dank aan iedereen die aan deze Antenne
meewerkte!

Bruno Cappelle
moreel consulent CMD Ronse

Sarah Eelen
directeur SMBG 
(Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)

Elke Van Den Bossche
assistent-moreel consulent CMD Zottegem
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Forensisch psychiater Lieve Dams vertelt…

“… Er waren eens een zaadcel en een eicel die elkaar door
toeval vonden. Ik werd er uit gevormd. Zie me hier nu staan.
Ik had nooit gedacht dat ik eerst slachtoffer en daarna dader
zou worden… Hoe kon dit gebeuren? De zaadcel en de eicel
werden niet gelukkig samen…”

Het zou erg simplistisch zijn als we zouden denken dat je
alleen een zaadcel en een eicel nodig zou hebben om
slachtoffer of dader te worden. Hier is heel wat meer voor
nodig. We worden inderdaad gevormd uit een spermato-
zoön en een eicel, dat is de kern van ons bestaan, van wie
we zullen zijn, hoe we ons kunnen gedragen, met andere
woorden het individueel inherente, maar ook het multifac-
toriële ontstaan van het dader- dan wel slachtofferschap zit
hem vooral in de beïnvloedende externe factoren. Datgene
maar ook diegene waarmee we omgaan, bepaalt mede wie
we uiteindelijk zullen zijn en hoe we ons zullen gedragen
vanuit onze persoonlijke kenmerken. En dan is er ook nog
de context en het tijdperk waarin we leven, waar grenzen,
waarden en normen, steeds meer vervagen. De burgerlijke
moraal heeft zijn grenzen in de loop der jaren verlegd en zal
ze nog verder verleggen, meegaande met de maatschappe-
lijke evolutie. Men spreekt ook wel eens van geëmancipeer-
de volwassenheid als men het heeft over het gedrag van de
jeugdigen van tegenwoordig.
Het herbenoemen van deviant gedrag naar delinquent
gedrag na het proces, er rekening mee houdende dat wat
nu tot een proces zal leiden vroeger maatschappelijk aan-
vaard werd. De sanctie wordt gezien als een tegemoetko-
ming naar de maatschappij.

Delinquentie kan enerzijds gezien worden ‘als een soort van
ziekte’ waarbij de nadruk ligt op intra-individuele oorzaken,
maar ook ‘als sociale ongepastheid’ waarbij de oorzaken lig-
gen in de onmiddellijke omgeving.

Denken dat een dader gewoon ‘een zieke’ is, lijkt wel heel
eenvoudig, want dan zou men kunnen stellen dat ‘een ziek-
te dient behandeld te worden met therapie en/of medica-
tie en dan zijn we klaar’.
Anderzijds al de schuld schuiven op de onmiddellijke omge-
ving, lijkt ook niet correct en aanvaardbaar.
Misschien is een combinatie van beiden nog wel het meest
logische, maar ook de meest onderbouwde theorie. 

Ben je dader (van geboorte) 
of word je dader? 

Wat kan hier allemaal een rol bij spelen?

Lieve Dams

forensisch psychiater en directeur van Centrum Berkenwinning



We mogen echter niet uit het oog verliezen dat (forensische)
psychiatrie geen exacte wetenschap is, dus dat objectief
bewijzen niet altijd even evident is, dat effectenonderzoek
niet altijd even betrouwbaar is. Er zijn immers geen wetmatig-
heden, geen formules die we kunnen hanteren om te bepalen
wat iemand nodig heeft om dader of slachtoffer te worden.

Maar dus de visie dat de invloed van de maatschappij waar-
in we heden leven een grote invloed (positieve en negatie-
ve) heeft op de ontwikkeling van een kind, het gedrag van
mensen in zijn algemeenheid, kunnen we wel begrijpen en
willen we misschien ook nog wel geloven.

Lode Walgrave zei immers ooit: “…delinquentie is nooit
delinquentie-zonder-meer. Het is steeds delinquentie-in-
een-bepaalde-samenleving, gesteld door een subject met 
-een bepaalde- geschiedenis…”
Anderen zeggen dan weer: “…delinquentie is een protest
tegen de eigen situatie, tegen de gehele of een gedeelte
van de samenleving…” of nog: “…delinquentie is een pro-
duct van het kapitalistische stelsel…” en “…geen enkel
gedrag kan intrinsiek delinquent zijn…”

Wij maken deel uit van de erg materialistische maatschap-
pij en hebben invloed op de revoluties/evoluties binnen de
maatschappij die reeds plaatsvonden binnen diverse domei-
nen, maar die gefingeerde maatschappij heeft ook invloed
op ons, en ook de (r)evoluties binnen onze hedendaagse
maatschappij bepalen mede de vorm van ons zijn, de pre-
sentatie van onze brein, middels ons gedrag.

De hamvraag die we ons vervolgens stellen is ‘Hoe word je nu
dader?’ en ook ‘Zijn al de daders ook slachtoffers?’, met andere
woorden ‘Welke zijn de risicofactoren om dader te worden?’ en
‘Is een dader altijd gestoord of zelf ooit slachtoffer geweest?’.

Ik vergelijk hiervoor even het brein met een muziekstuk dat
door een componist of toondichter geschreven wordt.
Afhankelijk van hoe de relaisschakelaars staan, zal er een
ander geluid uit de boxen komen. Maar wat nu als er ergens
een relaisschakelaar verkeerd geschakeld staat of omgezet
wordt, wat gebeurt er dan?

Of moeten we ons meer aansluiten bij de hypothese van
‘het raadsel van de vrije wil’.
Is de vrije wil het grote verschilpunt tussen mens en dier?

Hebben we een stopknop (zoals Marcel Brass en Patrick
Haggard vertellen) in onze hersenen of misschien wel een
God-spot (misschien woont God wel in onze hersenen) of
treedt er willekeurig een kortsluiting op. Wat is de invloed
van drugs op je neurotransmittersysteem. Met andere woor-
den: ‘Kiezen we altijd zelf wat we wanneer doen? Of we
dader en/of slachtoffer zullen zijn of geen van beiden.’.

Ook onze intelligentie speelt een essentiële rol in het dader-
dan wel slachtofferschap en hoe we hiermee kunnen
omgaan, of we voldoende copingsmechanismen kunnen
hanteren om ons gedrag bij te sturen.
Intelligente daders werken immers meer planmatig, maken
hun werk beter af, staan hoog in de hiërarchie bij bendes,
spelen vaak een rol in fraudezaken of ernstige seriële daden
en opereren vaak alleen. 
Minder intelligente daders daarentegen zijn vaker impulsief,
werken aan de hoc en zijn slordiger in de afwerking van hun
delict. Ze staan vaak lager in de hiërarchie van een bende
en zijn vaker betrokken in een straatroof en opereren vaker
in een groep. Het zijn, in tegenstelling tot de intelligentere
daders die vaak de bedenkers zijn, die het plan maken, eer-
der de uitvoerders.

Is er in ons gerechtelijk systeem ook nog plaats voor de
intellectueel beperkten, de mensen met een mentale han-
dicap. Moeten zij gestraft of behandeld worden? En hoe?

Belangrijk in het daderschap (maar ook in het slachtoffer-
schap) is de historiek van de persoon, meer nog de invloe-
den waaraan een kind, een jeugdige gedurende zijn leven
blootgesteld werd, en ook hoe het gedrag is/was op kinder-
en jeugdige leeftijd, en in welke omgeving het kind
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opgroeide. Was er in het gezin van herkomst voldoende
ruimte voor warmte, genegenheid, communicatie?

Agressief, antisociaal, heimelijk en oppositioneel opstan-
dig gedrag maken dat we meer kwetsbaar zullen zijn op
volwassen leeftijd om dader te worden. Een kind dat zelf
ooit slachtoffer was, zou aldus diverse onderzoeken meer
kans hebben om zelf dader te worden. Echter dit betekent
ook weer niet dat elk slachtoffer door het opgelopen trau-
ma per se een dader moet worden. Hier is heel wat meer
voor nodig.

Soms merken we in de dagdagelijkse praktijk dat daders,
zeker van zedenfeiten, zich wel eens in de slachtofferpositie
willen profileren. Voor hen is het feit dat ze zelf ooit slacht-
offer waren, of dat ze zich nu in de slachtofferrol plaatsen
omdat bijvoorbeeld het kind zelf naar hen kwam, of ze door
de gerechtspsychiater als ontoerekeningsvatbaar verklaard
worden en dus verder redeneren ‘dat ze er toch niets aan
kunnen doen, want de psychiater heeft dit geschreven dat
ze on-toerekenings-vatbaar zijn, het belangrijkste’. Ze kon-
den met andere woorden op het moment voor en van het
delict hun gedrag zelf niet meer sturen en het feit kan hen
dus niet aangerekend worden. Ze kunnen er niet voor
gestraft worden. Voor veel daders betekent dit dat ze zich
ook als ‘onschuldige voelen en voordoen’, want ze worden
niet gestraft.

Dit doet me even de zijstap maken naar het Belgische sys-
teem, waar enkel de mogelijkheid bestaat van of straffen of
een maatregel, maar niet beiden tegelijkertijd, zoals we dat
bij onze noorderburen kennen. 
Ook het Belgische systeem van toerekeningsvatbaarheid dat
nooit aangepast werd nadat het in een wet gegoten werd,
geeft beperkingen. Deze dichotomie is niet mee geëvolueerd
met de evolutie op vlak van diagnostiek en behandeling,
zoals het glijdend systeem zoals dit in Nederland gehanteerd
wordt, makkelijker hanteerbaar is.
Stel iemand lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met
afhankelijke en borderlinetrekken en zoekt via internet con-
tact met jonge kinderen, want die jonge kinderen trekken
hem enerzijds aan, maar anderzijds geven ze hem ook vol-
doening, daar ze hem bevestiging geven in wie hij is. Dit
konden leeftijdsgenoten hem tot heden niet geven. In
Nederland zou zulk een verdachte als verminder toereke-
ningsvatbaar verklaard kunnen worden op basis van de per-
soonlijkheidsstoornis, maar in België wordt het moeilijker.
Waar wil men naar toe, ‘straffen of niet straffen’. 

En dan beland men in de gevangenis, stel met een interne-
ringsmaatregel. Dan begint de lijdensweg. De meeste geïn-
terneerden zitten in eerste instantie jaren en sommigen
zelfs levenslang in de gevangenis te wachten met lotgeno-
ten, tot er iemand bereid is om die ene ultieme, levensbe-
langrijke voorwaarde in te vullen, met name de persoon in
kwestie behandeling aan te bieden. 

Om de kans om wederom dader te worden, dus om te reci-
diveren, aanzienlijk te verkleinen, is het van essentieel
belang om reeds vanaf het moment van aanhouding de juis-
te zorg te kunnen bieden aan kwetsbare justitiabelen. Ook
hier verwijs ik naar onze noorderburen, waar het systeem
bestaat om de verdachte vanaf het prille begin behandeling
aan te bieden in de vorm van pretherapie, die naderhand
omgezet kan worden in de daadwerkelijke, aangepaste the-
rapie door deskundigen in dan wel buiten de gevangenis.

Het voorbeeld dat ik hierbij kan aanhalen is een man die
een moord pleegde en lijdt aan ASS. Door de therapie kan
met hem over zijn delict gecommuniceerd worden en kan
hij begrijpen waarom hij bepaald gedrag stelt binnen een
bepaalde context. Dit is menswaardig en correct. Een mens
blijft een mens en iemand die een psychiatrische stoornis
heeft, moet het recht kunnen hebben om behandeld te
worden door een deskundig team.
Het gaat dan niet meer om dader of slachtoffer zijn, het
gaat om ‘een mens in nood zijn’.

Slachtoffers hebben zeker recht op begeleiding nadat hen
iets werd aangedaan door een ander, wat een bedreiging
vormde voor de integriteit van hun eigen leven dan wel
lichaam. Echter daders hebben datzelfde recht ook. Niet al
de daders kiezen er voor om dader te worden. Zie het als
een lottospel, waarbij de balletjes één voor één uit de urne
gehaald worden. Je kan geluk hebben en zes juiste getallen
hebben, maar je kan ook pech hebben en arm eindigen
waardoor je geen privebehandeling kan betalen.

Hiermee kan ik de overstap maken naar traumatisering. De
maatschappij stelt vaak: ‘Hij moet maar op de blaren gaan
zitten.’. Maar wat met de mensen die een delict plegen, in
een soort van waantoestand? In de gevangenis is er haast
geen ruimte om de gedetineerden bij te staan in hun trau-
maverwerking. 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat een mens ener-
zijds, zelfs wanneer deze nog niet in de wieg ligt, al enkele
intrinsiek menselijke elementen met zich kan meedragen
die mede bepalend zijn om dader te worden. 

6 september 2008
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Belangrijk is dat een dader leert kijken door de bril van het
slachtoffer en ook andersom, dat een slachtoffer leert
begrijpen waarom een dader dader werd en hem als slacht-
offer koos. De term ‘vergeven’ is hierin ook heel belangrijk,
maar ook de kans krijgen om vergeving te vragen, dient
hierin een plaats te krijgen. De herstelbemiddeling kan hier-
in soms een positieve bijdrage leveren.

Hiermee pleit ik de persoon achter het gepleegde feit niet
vrij. Maar een embryo in de moederschoot denkt er nog niet
aan dat hij dader zal gaan worden of is nog niet bevreesd
om als slachtoffer in verkeerde handen geworpen te wor-
den. Niemand zal als eerste in de rij willen staan om slech-
te genen op te halen. Zoals we in hongersnood zouden
vechten voor de laatste boterham, struggle for live, zo zou-
den we in de embryogenese vechten voor de beste genen.
Natuurlijk is dit een imaginaire, surrealistische voorstelling
van een onwerkelijke situatie, maar toch. 

Ik wil hiermee zeggen dat we allemaal als gelijken gepro-
duceerd worden, op gelijkaardige wijze. Al is de ene een
proefbuisbaby en de andere in het weiland op natuurlijke
wijze geschapen, toch zijn we allemaal van dezelfde soort,
zijn we allemaal mensen en dient er met respect met elkaar
omgegaan te worden. 

Jaloezie, haat en nijd zijn ook elementen die het leven kun-
nen verzuren, die ons als het ware kunnen doen veranderen
in een beest, als we maar op het juiste moment, binnen de
juiste context met de juiste gemoedstoestand en het ver-
keerde brein op de juiste plaats aanwezig zijn. Het materia-
lisme en de veranderde/wisselende burgerlijke moraal zijn
beiden ook factoren die ons gedrag mede bepalen.

Tot slot wil ik nog zeggen dat we zowel als dader als slacht-
offer in het proces overgelaten worden aan de macht van de
procesvoerders, met name de rechtelijke macht en soms de
jury, die mee bepaalt over schuld of onschuld. Dit geeft
zowel de dader als het slachtoffer een bijkomend stressor,
welke voor de meesten nefast is. De insteek en de verwach-
tingen van een slachtoffer en een dader liggen niet altijd op
één lijn. Dit wordt mede veroorzaakt daar het slachtoffer en
de dader, vanuit een andere invalshoek.

Achter elk slachtoffer schuilt een mens, maar ook achter
elke dader is dit zo.
Als ik een dader spreek thuis, in mijn praktijk of in de gevan-
genis, dan probeer ik altijd in eerste instantie te laten merken
dat ik kom praten met hem/haar als mens, de mens in het
verkleedpak van een dader en dit geldt ook zo voor de slacht-
offers.
We moeten ons realiseren dat we in normale omstandigheden
geen dader zullen worden, maar helaas hebben we niet altijd
grip op ons leven en onze directe omgeving waarin we parti-
ciperen, kunnen we niet voorspellen, dus kunnen we ook niet
garanderen dat we nooit dader of slachtoffer zullen worden.

Even belangrijk is echter in welke beïnvloedende context
dat we opgroeien, welke mede bepalend is om ons (devi-
ant) gedrag om te zetten in maatschappelijk onaanvaard-
baar gedrag, dus in delinquent gedrag.

We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat wat vroeger
gezien werd als acceptabel gedrag, nu in dit tijdperk, in
deze maatschappij als delinquent gedrag beoordeeld wordt
en waardoor er al dan niet een veroordeling, met name een 

straf zal uitgesproken worden of een maatregel zal geno-
men worden, wanneer er een stoornis van die aard aanwe-
zig is en de dader behandeling nodig heeft.
We beschikken over allerhande nieuwe technieken om ons
onzichtbare brein, zelfs wat betreft de werking, zichtbaar te
maken en zelfs te analyseren met respectievelijke technie-
ken als ‘FMRI’ en ‘brainvoyager’. Middels deze laatste tech-
niek zou men zelfs bedrog op driedimensionale wijze in
kaart kunnen brengen. Moeten we dan vrezen dat het
gebruik van de psychodiagnostische onderzoeksmaterialen
zelfs in het gedrang gebracht kunnen worden en op de
brandstapel gelegd kunnen worden.

Zou ons brein dan op termijn toch ‘maakbaar, kneedbaar’
kunnen zijn? 
We kunnen het dromen, en gezien de evolutie en zelfs de
revolutie binnen diverse domeinen zo spectaculair
(geweest) is, ligt dit ultieme verlangen van elke gedragswe-
tenschapper misschien wel dichterbij dan we nu beseffen.

Nog niet eens gesproken van de kloningstechnieken die
men gebruikt om ‘supermensen te creëren’ waarbij op
kunstmatige wijze een reproductie geproduceerd wordt van
een soort die zich in de natuur geslachtelijk voortplant. Een
kans voor ‘de supernarcisten’ onder ons, om zich te duplice-
ren, om er voor te zorgen dat hij onsterfelijk wordt in zijn
gekloond na-zaad, met name een genetisch identieke nako-
meling van één persoon alleen. Als dat niet mooi is.
Anderzijds zouden topcriminelen zich op deze wijze ook
eenslachtig kunnen voortplanten, wat dan weer de keerzij-
de van deze ultramoderne ontwikkeling is.
Ik denk dat het te simplistisch is om er zo over te denken. 
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Slachtoffer en dader op gelijke ‘strijdende’ voet

“Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. Wie ernstig
letsel toebrengt aan enig lichaamsdeel van een ander, zal,
tenzij hij met de ander overeenstemming bereikt over een
genoegdoening, eenzelfde letsel worden toegebracht”
(Nieuwenhuis, 2003).
Het talio-recht ‘oog om oog, tand om tand’ werd geïntrodu-
ceerd rond de 11de eeuw in onze contreien en wordt
beschouwd als één van de eerste beginselen van het straf-
recht in zijn huidige vorm. Het talio-principe stelde immers
een einde aan de vicieuze cirkel van de weerwraak uit de
vroege middeleeuwen, waarbij eenvoudige vergrijpen konden
leiden tot bloederige familieoorlogen die pas uitgevochten
waren wanneer één van de families volledig werd uitgemoord
(Monballyu, 2006; Nieuwenhuis, 2003). Gewelddadige vetes
tussen families, zoals in het verhaal van Romeo en Julia, waren
voorheen de standaardmanier om conflicten tussen slachtoffer
en dader op te lossen (Monballyu, 2006). 
Het talio-recht trachtte hier een einde aan te maken en
kende twee finaliteiten: in de eerste plaats de vergelding
van het aangerichte kwaad en ten tweede de verzoening
tussen dader en slachtoffer. Het talio-recht was een zaak
tussen (de familie van) het slachtoffer en (de familie van)
de dader. Bij de introductie van dit principe hoopte men dat
er een einde zou komen aan ellenlange familievetes, door
het misdrijf op een eenvoudige manier te laten vergelden. 
Hoewel het principe door de overheid werd geïntroduceerd,
was er verder geen tussenkomst van de overheid bij de
implementatie van het talio-principe in de praktijk. Ieder
was zijn eigen rechter en verdedigde zichzelf volgens het
talio-recht, wanneer zijn eer of goederen werden bedreigd
(Monballyu, 2006; Van den Wyngaert & Vandromme, 2006). 

De dader versus God

Ondanks de talio-wet bleven er situaties van escalerend
geweld bestaan en trachtte de overheid vanaf de 13de eeuw
haar greep op het gemeenschapsleven te vergroten (Van
den Wyngaert & Vandromme, 2006). Tijdens deze middel-
eeuwse periode staan slachtoffer en dader niet meer op
gelijke voet, maar worden misdrijven gezien als een per-
soonlijke aanslag van de dader tegen God of zijn kerkelijke
of wereldlijke plaatsbekleders. De meeste aandacht in dit
systeem ging uit naar de strafuitvoering, die de monarch
opnieuw in ere moest herstellen. (Beyens, 2000). 

De strafrechtsbedeling: 
een historisch samenspel 
tussen dader, slachtoffer 
en maatschappij?
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De straffen werden gekenmerkt door willekeur en een enor-
me wreedheid (Cartuyvels, 1998). Zo kon de doodstraf wor-
den uitgevoerd door middel van verdrinking, de brandstapel,
rad, kruisiging en er bestonden verschillende vormen van
lijfstraffen, zoals de brandmerking en de verminking (De
Ruyver & Van Impe, 2000; Van den Wyngaert & Vandromme,
2006). Omdat vergelding van de misdaad tegenover de
monarch centraal stond en om de omstaanders af te schrik-
ken, werden de straffen op een gruwelijke manier in het
openbaar voltrokken. Of zoals levendig beschreven aan het
begin van de 19de eeuw door Cannaert, raadsheer bij het
Brusselse hooggerechtshof (Cannaert, 1835): “den hangman
doet syn executien met den vyere, swaerde, putte, quart-
hieringhe, rade, spriete, galghe, slepinghe, nypinghe, afsny-
dinghe, kortooren, doorstekinghe, uytooginghe, geesseling-
he, schavotteringhe, en diergelycke naer de costuumen ende
usantien van den lande.”
De bescherming van de rechten van de verdachte waren
duidelijk ondergeschikt aan de bestraffing van ongehoor-
zaamheid aan de soeverein (Beyens, 2000; Vervaele, 1990). 

De verlichting en het klassieke denken over
misdrijven en daders 

De verlichte denkers beïnvloedden het denken in de wester-
se wereld op verschillende domeinen: religie, politiek,
wetenschap, maar ook het denken over het strafrecht kende
een grote ommekeer. Als reactie op de excessen van het
ancien régime bekritiseerden verlichte denkers het bestaan-
de strafrechtsysteem met haar willekeurige en wrede straf-
fen. De ideeën ontwikkeld tijdens de verlichting liggen aan
de basis van de ontwikkeling van het klassieke strafrecht. 
De hervormingen die de klassieke denkers voorstelden,
kaderden binnen de socio-economische omwentelingen tij-
dens de 18de eeuw, namelijk de evolutie naar een industrieel
kapitalistische maatschappij: terwijl de invloed van de burge-
rij steeds groter wordt, brokkelt de macht van de koning ver-
der af. Tijdens het ancien régime stond het strafrechtsysteem
in dienst van het beschermen van de macht van de monarch,
nu gaat de steeds machtiger wordende burgerij het straf-
rechtsysteem in dienst stellen van het beschermen van haar
zonet verworven eigendommen. De aandacht wordt hier
sterk gericht op vermogensdelinquenten (Beyens, 2000).
De belangrijkste strafrechtelijke beginsels die werden geïn-
troduceerd door de verlichte denker Beccaria zijn het legali-
teitsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en het proportiona-

liteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel stelt dat misdrijven en
de straffen op voorhand in de wet moeten zijn vastgelegd,
dit om burgers te beschermen tegen het willekeurig optre-
den van de overheid. Alles wat niet in de wet staat om -
schreven als verboden, is toegelaten. Het subsidiariteitsbe-
ginsel houdt in dat enkel die gedragingen moeten worden
strafbaar gesteld waarvan de bestraffing echt noodzakelijk
is. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat straffen in ver-
houding moeten staan met de ernst van het misdrijf.
Bovendien pleitte Beccaria voor wat vandaag ‘de rechten
van de verdediging’ worden genoemd. Rechten die vandaag
als vanzelfsprekend worden beschouwd, zoals het feit dat
de verdachte voldoende tijd moet krijgen om zijn verdedi-
ging voor te bereiden en het openbaar voorbrengen van
rechterlijke beslissingen waren in de 18de eeuw allerminst
evident, hetgeen blijkt uit het feit dat Beccaria zijn werk
anoniem publiceerde omdat hij vervolgingen vreesde (Van
den Wyngaert & Vandromme, 2006). 

Het klassieke strafrecht beschouwt de persoon van de dader
dus als een calculerend rationele persoon, die de kosten en
baten van een bepaalde daad afweegt en beslist tot de cri-
minele daad over te gaan wanneer de baten opwegen
tegen de kosten. De dader beslist zelfstandig en uit vrije wil
over te gaan tot het plegen van het feit. In het klassieke
denken staat de daad centraal als uitgangspunt om straffen
op te leggen, niet de dader (McLaughlin & Muncie, 2006;
Vander Beken, 2008; Westmarland, 2006). 
Het enige wat de zwaarte van de straf bepaalt, is de ernst
van het misdrijf, niet de geestesgesteldheid van de dader.
De straf heeft hier dus twee doelen: enerzijds de vergelding
voor de aangerichte schade, anderzijds heeft de straf een
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afschrikkende functie (Monballyu, 2006). Resocialisering
was niet aan de orde, de klassieke denkers gingen ervan uit
dat de straf automatisch een positieve invloed op het ratio-
nele individu zou hebben. 

Binnen het klassieke denken over misdrijven speelt het
slachtoffer helemaal geen belangrijke rol. Het slachtoffer
speelt slechts een figurantenrol, als aangever van bepaalde
delicten en staat hierbij in de schaduw van de daad, de
dader en de maatschappij. De overheid die reageert ten
aanzien van de criminele dader, doet dit uit naam van de
maatschappij, dus ook uit naam van het slachtoffer (Vander
Beken & Balcaen, 2006). Het slachtoffer is het ‘object’ van
het misdrijf dat het misdrijf ondergaat en de gevolgen ervan
draagt. Het slachtoffer is volgens de klassieke denkers een
abstract wezen, waarvan slechts bepaalde ‘formele’ karak-
teristieken, zoals de leeftijd van het slachtoffer en de fami-
liebanden met de dader, de straf mogen beïnvloeden (De
Ruyver & Van Impe, 2000; Hebberecht, 2002). 
Het Belgische strafwetboek uit 1876 werd volledig gecon-
strueerd volgens de principes van de klassieke school en
gaat voorbij aan de toenmalig nieuwe ideeën van het posi-
tivisme en het sociaal verweer (Beyens, 2000; Van den
Wyngaert & Vandromme, 2006). 

Sociaal verweer: de maatschappij beschermen
tegen ‘gevaarlijke’ individuen

Met de opkomst van de sociale wetenschappen op het einde
van de 19de eeuw verschuift ook de aandacht binnen het
strafrechtsdenken. Onder invloed van het positivisme, ver-
schuift de focus van de ‘ernst van de daad’ naar de ‘persoon
van de dader’. Het beeld van de zelfstandige, calculerende
dader met een vrije wil verdwijnt. Het zijn de biologische,
sociologische en psychologische factoren die een persoon
determineren tot het plegen van criminaliteit. Positivistische
wetenschappers zijn er dan ook van overtuigd dat ze het
gedrag van daders kunnen veranderen, bijgevolg hebben ze
een andere visie op het straffen: de straf moet de maat-
schappij beschermen tegen deze gedetermineerde criminele
individuen én moet tegelijkertijd dit individu trachten weer
aan te passen aan de maatschappij. De strafmaat wordt niet
meer bepaald door het beginsel van proportionaliteit, maar
door de ‘gevaarlijkheid’ van de dader en zijn kans op een
succesvolle reïntegratie (Beyens, 2000; De Ruyver & Van
Impe, 2000; Van den Wyngaert & Vandromme, 2006).

Adolph Prins richtte in België de school van het sociaal ver-
weer op, hetgeen een compromis vormde tussen het klas-
sieke en positivistische denken. Binnen deze context riepen
de Belgische wetgevers in 1888 de wet op de voorwaarde-
lijke veroordeling en invrijheidstelling in het leven (de wet
Lejeune), zodanig dat de straf aan de individuele dader kon
worden aangepast (De Ruyver & Van Impe, 2000). Ook de
wet ter bescherming van de maatschappij uit 1930 moet
gesitueerd worden binnen de context van het sociaal ver-

weer. Op deze manier ontstaat er een zekere dualiteit in het
strafrecht: enerzijds zijn er de daders met een vrije wil
waarvoor het klassieke strafrecht blijft gelden, anderzijds
zijn er de ‘abnormale’, gedetermineerde daders waartegen
de maatschappij moet worden beschermd (Beyens, 2000;
Van den Wyngaert & Vandromme, 2006).
Dit oud sociaal verweer is duidelijk een dadergerichte bena-
dering van het strafrecht, waarbij de bescherming van de
maatschappij centraal staat. De maatschappij moet worden
beschermd tegen bepaalde ‘abnormale’ groepen daders, in
ruil hiervoor worden de klassieke rechtszekerheden voor de
dader, zoals proportionaliteit en legaliteit, aan de kant
geschoven (Beyens, 2000; Vander Beken, 2008).
Van het slachtoffer is geen spoor te bekennen binnen het
oud sociaal verweer, hier lijkt langzamerhand verandering in
te komen na de Tweede Wereldoorlog, bij de opkomst van
het nieuw sociaal verweer (De Ruyver & Van Impe, 2000).

Nieuw sociaal verweer: het slachtoffer
betreedt langzaam het strafrechtstoneel 

Het positivistische uitgangspunt dat de maatschappij zich
tegen gevaarlijke individuen diende te beschermen, heeft in
de Tweede Wereldoorlog tot verschillende excessen geleid,
zoals het Italië van Mussolini en nazi-Duitsland. De individu-
ele vrijheden werden onder deze regimes ernstig aangetast
onder het mom van de bescherming van de maatschappij.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich het nieuw
sociaal verweer (mede onder invloed van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens), dat zich verzette
tegen de excessen van het oud sociaal verweer (Van den
Wyngaert & Vandromme, 2006).
De belangrijkste vertegenwoordiger van het nieuw sociaal
verweer is de Fransman Ancel die in 1954 het werk Défence
sociale nouvelle publiceerde. Deze strafrechtstheorie ligt in
het verlengde van het oud sociaal verweer, maar behoudt
als uitgangspunt de klassieke principes van legaliteit, subsi-
diariteit en proportionaliteit (De Ruyver & Van Impe, 2000;
Van den Wyngaert & Vandromme, 2006; Walters, 2001,
2006). De rechten van de dader nemen in het nieuw sociaal
verweer weer de bovenhand op de bescherming van de
maatschappij. De resocialisatie en geïndividualiseerde straf-
rechtelijke interventie worden hier centraal gesteld (Vander
Beken, 2008). Men kan dit geloof in de resocialisatie van
individuen en dus in de maakbaarheid van de samenleving
uiteraard niet loskoppelen van de naoorlogse ontwikkeling
van een welvaartsstaat. 
Het klassieke strafwetboek uit 1876 werd aangevuld met
verschillende wetten met een positivistische invalshoek,
ontsproten uit ideeën van het nieuw sociaal verweer (Van
den Wyngaert & Vandromme, 2006). De probatiewet uit
1964 en de jeugdbeschermingswet uit 1965 zijn hier
belangrijke voorbeelden van (Beyens, 2000). 
Het nieuw sociaal verweer-denken is, mits enkele nuance-
ringen, tot op heden de centrale benadering van strafrecht
(Van den Wyngaert & Vandromme, 2006).



Deze zaken illustreren het feit dat visies over strafrecht
variëren naargelang de tijdsperiode waarin we leven. De
positie van het slachtoffer binnen het straf(proces)recht
varieert mee. 

Zo ligt de Tweede Wereldoorlog niet enkel aan de basis van
het nieuw sociaal verweer, maar is het de rechtstreekse
aanleiding tot de opkomst van het slachtoffer van criminali-
teit als wetenschappelijk onderzoeksthema in Europa
(Boutellier, 1993; van Dijk, Groenhuijsen, & Winkel, 2007).
De criminologische aandacht voor het slachtoffer van crimi-
naliteit vloeit dus voort uit de naoorlogse bekommernis over
goed en fout, verzoening en vergelding.
De aandacht voor het slachtoffer in de eerste naoorlogse jaren
ligt in het verlengde van het positivisme, het slachtoffer wordt
bekeken als mogelijke medeschuldige aan het criminele feit.
Het slachtoffer verlaat hier zijn passieve status en wordt
beschouwd als een belangrijke actor in de dynamiek van het
criminele feit (Hebberecht, 2002; van Dijk et al., 2007). 
Deze initiële theoretische aandacht voor het slachtoffer als
mogelijke medeschuldige van criminaliteit verschoof naar de
achtergrond, de focus kwam te liggen op het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek teneinde adequate vormen van
slachtofferhulp te ontwikkelen (van Dijk et al., 2007).

De aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit in de
naoorlogse periode blijft lang beperkt tot een wetenschap-
pelijke aandacht (Boutellier, 1993; van Dijk et al., 2007). In
België is er van enige institutionalisering van het slachtoffer
van criminaliteit binnen het straf(proces)recht nog lang geen
sprake. De overheid neemt een beslissing zonder inmenging
van dader of slachtoffer en zoekt dus ook niet naar een
mogelijke oplossing van het conflict tussen dader en slacht-
offer. Binnen het strafproces blijft het slachtoffer dus zijn pas-
sieve rol behouden. Via een burgerlijke partijstelling kon het
slachtoffer enkel materiële genoegdoening krijgen, met de
emoties van het slachtoffer wordt tijdens deze periode geen
rekening gehouden. Verschillende auteurs menen dan ook
dat deze houding vanuit de politionele en justitiële overhe-
den (een afstandelijke opvang, een logge werking van de
administratie en de complexiteit van de procedure) kan lei-
den tot een gevoel van secundaire victimisatie. (De Ruyver &
Van Impe, 2000; Vander Beken & Balcaen, 2006).

Het slachtoffer: van figurant tot hoofdrolspeler 

Tijdens de jaren ’70 komt het nieuw sociaal verweer, meer
bepaald het resocialiseringsdenken, sterk onder vuur te lig-
gen. Vanuit verschillende, zowel politieke als academische,
zowel progressieve als conservatieve, kringen krijgt dit voor-
heen bejubelde resocialiseringsmodel bakken kritiek
(Beyens, 2000; De Ruyver & Van Impe, 2000). 
Verschillende strekkingen ontstaan als reactie op het ver-
meende falen van het resocialiseringsideaal. In de eerste
plaats heb je het neorealisme dat een terugkeer bepleit naar
de basisfuncties van het strafrecht, met name vergelding en

afschrikking. Verder ontstonden enkele radicale strekkingen,
zoals het abolitionisme dat pleit voor een afschaffing van het
strafrecht omdat het niets oplost en enkel bijkomende proble-
men creëert. Verder werd het justice-model ontwikkeld, met
enerzijds een progressieve en anderzijds een conservatieve
invulling. De progressieve ‘due process’-strekking stelt dat het
resocialiseringsmodel met haar doorgedreven individualise-
ring de proceswaarborgen aantast (zoals ongelijkheid van
straffen) en pleit aldus voor het vastleggen van een aantal
fundamentele rechten voor dader én slachtoffer. De conserva-
tieve strekking binnen het justice-model stelt dat het resocia-
liseringsmodel heeft gefaald (‘nothing works’) en stelt een
hardere aanpak voor van criminaliteit (‘getting tough on
crime’) (Beyens, 2000; De Ruyver & Van Impe, 2000; Van den
Wyngaert & Vandromme, 2006). 

Het is vooral de laatste strekking, het restorative justice- of
herstelrechtmodel dat een verregaande invloed zou hebben
op de institutionalisering van het slachtoffer van criminaliteit,
zowel in academische kringen als binnen het straf(pro -
ces)recht. Binnen dit model wordt criminaliteit beschouwd als
een misdrijf tegen het slachtoffer en de nadruk wordt hier
gelegd op het vergoeden van de schade tegenover dit slacht-
offer en het oplossen van het conflict (Nugent, Williams, &
Umbreit, 2004; Umbreit, 1989). Ook de aanhangers van de
herstelfilosofie willen de daders van misdrijven opnieuw re-
integreren in de maatschappij, maar met de nodige aandacht
voor de behoeften van het slachtoffer. Door een responsabili-
sering van de dader, wil men de kansen op een succesvolle
re-integratie vergroten (Cunneen, 2006). 
De Victim Offender Reconciliation Projects uit de Verenigde
Staten zijn de oudste en meest bekendste vormen van her-
stelrecht. Binnen de Victim Offender Reconciliation Projects
worden daders van minder ernstige misdrijven en hun
slachtoffers samengebracht in aanwezigheid van een
‘mediator’ (meestal een vrijwilliger, geen justitiële autori-
teit) om hen aldus tot een conflictoplossend compromis te
brengen (Nugent et al., 2004). 

Deze herstelbemiddeling wordt vanuit de Verenigde Staten
getransfereerd naar Europa en de herstelgerichte principes
beïnvloeden dan ook vanaf begin jaren '90 de organisatie
van de Belgische strafrechtsbedeling (De Ruyver & Van
Impe, 2000). 
In België kan de groeiende aandacht voor het slachtoffer in
het straf(proces)recht niet worden verklaard zonder te kij-
ken naar een aantal specifieke gebeurtenissen, in de eerste
plaats de verkiezingen van 24 november 1991, ‘zwarte zon-
dag’ genaamd (Van Gijsegem & Van Gijsegem, 2002). In het
daaropvolgende regeerakkoord, beslist de rooms-rode rege-
ring Dehaene I om meer rekening te houden met het slacht-
offer van criminaliteit, dit om de kloof tussen burger en jus-
titie te dichten. 
In deze context moeten we de experimenten rond strafbe-
middeling in België situeren. De Victim Offender
Reconciliation Projects worden in België concreet vertaald

september 2008 11



A
nt

en
ne

12 september 2008

Dutroux raadde beleidsmakers onder meer aan om de aan-
dacht voor het slachtoffer van criminaliteit te vergroten. Tal
van initiatieven ten gunste van het slachtoffer zien het dag-
licht, waarvan de proceswaarborgen voor het slachtoffer
zoals opgenomen in de wet Franchimont van 1998 wellicht
één van de belangrijksten zijn. Deze wet zorgt voor een sig-
nificante wijziging in de rechtspositie van het slachtoffer. Zo
krijgt de burgerlijke partij de zelfde rechten in het strafproces
als de verdachte. Het slachtoffer of de nabestaanden kunnen
zich ook laten registreren als benadeelde persoon, waardoor
zij specifieke rechten krijgen, zoals het recht op bijstand, het
recht om stukken toe te voegen en het recht op het verkrij-
gen van informatie (Schuermans, 2005; Van den Wyngaert &
Vandromme, 2006; Vander Beken & Balcaen, 2006). 
In de daarop volgende jaren werden verschillende andere
initiatieven ontwikkeld (Vander Beken & Balcaen, 2006).
Enkele voorbeelden: in 1996 werd de dienst Slachtoffer -
onthaal opgericht op niveau van de parketten en rechtban-
ken. Sinds de wet op de politiehervorming in 1998 wordt
bepaald dat de politieambtenaar een bevoorrechte rol heeft
op het gebied van de slachtofferzorg. In 1999 werd een
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de
Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd dat een betere struc-
turele samenwerking inzake slachtofferzorg diende te ver-
wezenlijken. Ook het Federaal Veiligheids- en Detentieplan
van 2000 besteedt in ruime mate aandacht aan de straf-
rechtelijke positie van het slachtoffer van criminaliteit. Ook
de nieuwe wet op de strafuitvoeringsrechtbanken kent de
nodige rechten toe aan het slachtoffer (Van den Wyngaert &
Vandromme, 2006; Van Gijsegem & Van Gijsegem, 2002;
Vander Beken & Balcaen, 2006).

Het slachtoffer: terug naar af?

Hoewel niemand de institutionalisering van het slachtoffer
binnen de criminologie en het straf(proces)recht kan ont-
kennen, zijn de meningen over deze historische terugkeer
van het slachtoffer enorm verdeeld (Christiaens, 2006).
Bepaalde auteurs menen dat het slachtoffer een volwaardi-
ge actor moet zijn binnen de reactie op criminaliteit.
Volgens deze auteurs zal er uiteindelijk werk moeten
gemaakt worden van een globale hervorming van het straf-
recht, waarbij op elk niveau van de strafrechtsbedeling een
evenwicht moet worden gevonden tussen de positie van de
dader en de positie van het slachtoffer (Van Gijsegem & Van
Gijsegem, 2002).
Niet iedereen gaat akkoord met dit positieve uitgangspunt.
Bepaalde auteurs menen dat deze verregaande aandacht
voor het slachtoffer sinds de zaak Dutroux niet meer houd-
baar is in de praktijk en stellen dat de slinger in de andere
richting aan het overslaan is. De procedurele interventiemo-
gelijkheden lijken zich zodanig te ontwikkelen, dat nog
meer initiatieven in dit domein, zoals de voorgestelde grote
Franchimont-wet, zullen leiden tot verregaande vertragin-
gen van de strafrechtelijke procedures (Schuermans, 2005). 
Bovendien kan deze vernieuwde aandacht leiden tot over-

naar de bemiddeling in strafzaken: in aanwezigheid van een
parketmagistraat proberen dader en slachtoffer te bemidde-
len over hun conflict. Bij het mislukken van de bemiddeling
kan nog altijd overgegaan worden tot vervolging (De Ruyver
& Van Impe, 2000).
In 1991 werd het eerste experiment inzake bemiddeling in
strafzaken opgestart. Dit experiment in het gerechtelijk
arrondissement Gent bestond uit een alternatieve afhande-
ling op niveau van het parket die het midden hield tussen 

de Victim Offender Reconciliation Projects en de praetori-
aanse probatie. Mede dankzij dit experiment werd in 1994
de procedure van bemiddeling in strafzaken wettelijk veran-
kerd (De Ruyver & Van Impe, 2000). De twee achterliggen-
de filosofieën van het herstelrecht, schadevergoeding aan
het slachtoffer én resocialisering van de dader door respon-
sabilisering worden concreet in de Belgische strafrechtspro-
cedure opgenomen. 
Een tweede gebeurtenis die een significante invloed uitoe-
fende op de positie van het slachtoffer in het Belgische straf-
procesrecht is de zaak Dutroux in 1996. De zaak Dutroux ver-
oorzaakte in de eerste plaats een grote publieke belangstel-
ling voor slachtoffers van criminaliteit. De publieke veront-
waardiging over het falen van politie en justitie kende zijn
hoogtepunt met de Witte Mars in Brussel (Van Gijsegem &
Van Gijsegem, 2002). De daarop geïnstalleerde commissie



dreven verwachtingen bij het slachtoffer, die niet door het
strafproces kunnen worden ingelost (Vander Beken &
Balcaen, 2006). In de kleine Franchimont-wet ging de toe-
kenning van meer rechten voor het slachtoffer immers
gepaard met de toekenning van meer rechten voor de ver-
dachten. De uitdeinende proceswaarborgen voor beide par-
tijen kunnen ervoor zorgen dat de strafrechtsprocedure zeer
lang duurt, waardoor de redelijke termijn voor strafzaken in
het gedrang komt, en het slachtoffer naar het kamp der ver-
liezers lijkt te balanceren (Boutellier, 2005; Schuermans,
2005; Vander Beken & Balcaen, 2006). 

Naast deze organisatorische veranderingen is er sprake van
een eerder ideologisch geïnspireerde tegenbeweging. De
aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit is zodanig
geëvolueerd dat er sprake zou zijn van de introductie van
een ‘symbolisch slachtoffer’, dat geïnstrumentaliseerd
wordt ter legitimatie van een punitief veiligheidsbeleid.
Bepaalde auteurs spreken over een slachtoffercultuur, waar-
binnen meerdere groepen burgers zichzelf gaan beschou-
wen als potentiële slachtoffers van criminaliteit en eisen dat
hun veiligheid wordt gegarandeerd. De criminele politiek
staat in het teken van slachtofferschap, hetgeen volgens
bepaalde auteurs ten koste gaat van de positie van de dader
(Boutellier, 2005; Stuart, 2007). 

Dader, slachtoffer en maatschappij: 
een historiek van slingerbewegingen

De toenemende aandacht voor het slachtoffer kan
beschouwd worden als de belangrijkste naoorlogse ontwik-
keling in de strafrechtelijke procedure. De institutionalise-
ring van het slachtoffer van criminaliteit, zowel binnen de
academische wereld, als de hulpverlening en binnen het
straf(proces)recht, is de belangrijkste indicatie van deze his-
torische terugkeer.
Immers, waar tijdens de vroege middeleeuwen de reactie op
misdrijven (meestal letterlijk) werd uitgevochten tussen de
familie van het slachtoffer en de familie van de dader, ver-
dween het slachtoffer volledig naar de achtergrond ten tijde
van het ancien régime. Tijdens deze periode werd het misdrijf
beschouwd als een persoonlijke aanval van de dader op God
en/of zijn geestelijke of wereldlijke plaatsbekleder. Bij de
invoering van het klassieke strafrecht, na de Franse Revolutie,
behield het slachtoffer zijn figurantenrol, als aangever of
getuige van het misdrijf. De overheid reageert op het misdrijf
uit naam van de hele maatschappij. De terugkerende aan-
dacht voor het slachtoffer wordt ontwikkeld binnen het positi-
vistische denken over criminaliteit. De groeiende aandacht voor
het slachtoffer van criminaliteit is in de eerste plaats een aca-
demisch gebeuren en dit hoofdzakelijk binnen de restorative
justice–strekking. Een aantal gebeurtenissen in België zorgen
ook voor de terugkeer van het slachtoffer binnen het
Belgische straf(proces)recht. Deze terugkeer van het slachtof-
fer gaat echter niet zonder slag of stoot, zoals blijkt uit de ver-
schillende tegenbewegingen. We kunnen stellen dat de his-

toriek van de relatie tussen dader, slachtoffer en maatschap-
pij gekenmerkt wordt door een slingerbeweging tussen de
verschillende actoren, waarbij beurtelings de drie actoren
centraal komen te staan. Dat deze pendelbeweging met heel
wat discussie gepaard gaat, kan het theoretische en prakti-
sche debat enkel ten goede komen. 
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Emancipatorisch welzijnswerk

Welzijnswerk stelt emancipatorisch te zijn. Emancipatorische
zorg veronderstelt dat we niet enkel gericht zijn op het
bewerkstelligen van de emancipatie van de cliënt, maar
tevens dat we ons afvragen wat wordt verstaan onder
emancipatie, wie dat beslist ten aanzien van wie en wat
daarvan de gevolgen zijn. Zo kan bijvoorbeeld het beeld van
de geëmancipeerde cliënt het beeld zijn van een cliënt die
zijn/haar situatie onderkent, beseft er zonder hulp niet ade-
quaat aan tegemoet te kunnen komen, zijn/haar rechten op
hulpverlening kent en adequaat kan effectueren. Met dit
beeld kan de ‘geëmancipeerde’ cliënt ook een nieuwe norm
worden, waarbij nieuwe breuklijnen ontstaan met die men-
sen die niet aan dit ideaalbeeld voldoen. De erkenning van
een recht op maatschappelijke dienstverlening -hoe belang-
rijk ook op zich- is aldus geen garantie voor een emancipa-
torische hulpverlening, omdat emancipatie ook louter kan
ingevuld worden als het competenter maken van mensen in
het omgaan met de bestaande context waarin ze verkeren.

In deze bijdrage gaan we dieper in op het belang van het
bevragen van de beelden waar in het welzijnswerk mee
wordt gewerkt. 

Beelden in het welzijnswerk

Welzijnswerk werkt met beelden: beelden van cliënten en
beelden van wat een goede hulpverlening is. Het lijkt een evi-
dente (vast)stelling, maar dit betekent niet dat per definitie
het besef aanwezig is dat welzijnswerk berust op lezingen, op
interpretaties van de sociale werkelijkheid. Het idee leeft vaak
dat de problemen waarmee het welzijnswerk wordt gecon-
fronteerd ook inherent en per definitie die problemen zijn
waarvoor het welzijnswerk een ‘oplossing’ moet bieden: de
jeugdzorg heeft te maken met een toename van opvoedings-
problemen, het forensisch welzijnswerk met een toename en
verzwaring van problemen van criminaliteit en onveiligheid,
de geestelijke gezondheidszorg met een toename van psychi-
sche problemen enzovoort. Nochtans worden we in de concre-
te praktijk van het welzijnswerk voortdurend geconfronteerd
met elementen die ons aanmanen die gedachte te relative-
ren. Welzijnswerkers zitten bijvoorbeeld voortdurend in over-
leg met collega’s van binnen of buiten de eigen organisatie of
sector die mogelijk een andere kijk hebben op de situaties die
ter tafel liggen. Zo kan een medewerker van een Centrum

Beelden in 
het welzijnswerk 

bevraagd

Rudi Roose en 

Maria Bouverne-De Bie 

Vakgroep Sociale Agogiek 

Universiteit Gent

14 september 2008



Geestelijke Gezondheidszorg een probleem benoemen als een
psychisch probleem, waar een zelfde situatie door een maat-
schappelijk werker als een contextprobleem kan worden
benoemd. Een situatie kan door de ene hulpverlener als pro-
blematisch worden benoemd, door een ander als normaal,
door de ene als een probleem van gebrek aan opvoedingsca-
paciteiten, door de andere als een gebrek aan financiële steun
in de opvoeding... Er kunnen nog ettelijke voorbeelden wor-
den gegeven en toch, als we aan mensen in de praktijk vra-
gen om aan te geven met welke beelden zij werken, hoe zij
problemen definiëren enzovoort, lijkt het idee dat met beel-
den wordt gewerkt helemaal niet evident: het probleem zoals
wij het zien is het probleem en het zijn ‘anderen’ die het pro-
bleem (nog) onderkennen en/of niet juist zien. 

Het gaat er ons natuurlijk helemaal niet om dat het welzijns-
werk niet met problemen zou worden geconfronteerd, maar
wel om aan te geven dat de situaties waarmee ze in contact
komen op verschillende manieren kunnen worden bekeken
en gedefinieerd, en dat deze definitie belangrijke consequen-
ties heeft, zowel op individueel als op maatschappelijk gebied. 

Het sociale en individuele karakter 
van problemen

Een vaststelling in de ontwikkeling van het welzijnswerk is
dat de nadruk vaak ligt op het individuele karakter van pro-
blemen. Welzijnswerk is nochtans niet per definitie verbon-

den met een individuele benadering, ook niet bij het ont-
staan van het welzijnswerk, en ruimer: het sociaal werk.
Simon Nelson Patten was de eerste die de term ‘social work’
gebruikte. Hij was een Amerikaanse econoom die vooral
wees op het belang van de sociale bestrijding van maat-
schappelijke problemen via sociale actie, bijvoorbeeld huis-
vestingsvoorzieningen en het creëren van menswaardige
arbeidsomstandigheden. Volgens Patton was het een illusie
dat individuele morele verbetering –waarop later de nadruk
werd gelegd door pioniers als Mary Richmond– van mensen
zou leiden tot een oplossing van maatschappelijke proble-
men. Toch zien we tot op vandaag een sterk geloof primeren
in de individuele ondersteuning van mensen als antwoord op
een diversiteit van problemen, zoals armoede, delinquentie,
schoolmoeheid... Zeker actueel is dat het geval: in de huidige
maatschappelijke context wordt de nadruk zeer sterk gelegd
op het ondersteunen van de individuele verantwoordelijk-
heid. Emancipatie en empowerment worden voornamelijk
ingevuld als het krachtiger maken van individuen. Een
belangrijke problematiek als kinderarmoede bijvoorbeeld
wordt vooral vertaald in termen van ouderlijke verantwoorde-
lijkheid. Dat geldt trouwens niet enkel voor armoede, maar
ook voor jeugddelinquentie, laaggeschooldheid enzovoort:
ouders moeten beter en meer verantwoord hun kinderen
opvoeden en er moeten dan ook meer initiatieven komen
voor opvoedingsondersteuning. Nu is het opzetten van
opvoedingsondersteuning op zich geen probleem, maar het
verengen van de armoedeproblematiek tot een probleem
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van gebrekkige opvoedingscompetenties is dat wel. Dat wil
helemaal niet zeggen dat ouders niet mogen worden aange-
sproken op verantwoordelijk gedrag, maar het houdt wel in
dat we de context waarin ouders daarop worden geappel-
leerd mee in rekening moeten brengen. Een cliché maar tref-
fend voorbeeld is dat men armoede vaak benoemt als een
gebrek aan competenties om geld te beheren, terwijl men-
sen in armoede er op wijzen dat het gaat om een gebrek aan
geld om te beheren. Een even cliché en evenzeer treffend
voorbeeld is dat de uitspraak van mensen in armoede dat zij
nooit geleerd hebben hoe ze hun kinderen goed kunnen
opvoeden, herleid wordt tot een gebrek aan competenties
van mensen in armoede om hun kinderen goed op te voe-
den. Een vraag naar ondersteuning, in casu bij de opvoeding
van de kinderen, wordt aldus herleid tot een gebrek aan com-
petenties. De in beide voorbeelden zeer verschillende defini-
ties van eenzelfde situatie zullen leiden tot volstrekt verschil-
lende actievormen: activeren van het individu dan wel active-
ren van de samenleving. Indien emancipatorische hulpverle-
ning dan louter betekent mensen individuele competenties
bijbrengen, wordt de maatschappelijke ongelijkheid eerder
versterkt dan bevraagd. 

Daders en slachtoffers

Ook in het welzijnswerk dat zich richt tot daders en slachtof-
fers -het zogenaamde forensisch welzijnswerk- zien we deze
ontwikkeling naar toenemende nadruk op individuele bena-
deringen en het bijbrengen van individuele competenties.
Problemen van delinquentie -zowel daderschap als slachtof-
ferschap- worden het laatste decennium terug zeer sterk in
een individuele -vaak therapeutische- context benaderd.
Individuele daders moeten worden geholpen om zich terug in
de samenleving te kunnen inpassen. Daarbij blijft het echter
belangrijk om steeds voor ogen te houden dat delinquentie
geen eenduidig gegeven is en dat het strafrecht selectief
ingrijpt in concrete situaties. Wat op het ene moment als
delinquent gedrag wordt benoemd, kan het op een volgend
moment niet meer zijn. Denken we maar bijvoorbeeld aan de
recente uitspraak van de minister van Justitie om het gedoog-
beleid ten aanzien van softdrugs te herzien en terug een
strenge aanpak in te voeren: wat gisteren nog werd toegela-
ten (zij het oogluikend), kan morgen hard worden aangepakt.
Niet enkel de toepassing van de wetgeving kan veranderen,
ook de wetgeving zelf is natuurlijk onhevig aan verandering.
Tot redelijk recent in de geschiedenis werd bijvoorbeeld land-
loperij nog strafbaar gesteld. Actueel is dit niet meer het
geval (alhoewel we weer allerlei regels zien opduiken tegen
overlast). Landloperij indijken via het strafrecht betekende
dus dat armoede werd gedefinieerd als een criminaliteitspro-
bleem. Een tweede aspect is de selectiviteit besloten in justi-
tiële interventies: niet elke wetsovertreding leidt tot justitiële
interventie en de effecten van justitiële interventies –zowel
ten aanzien van daders als ten aanzien van slachtoffers– kun-
nen ook zeer ongelijk zijn, naargelang de context waarop zij
ingrijpen. De vaststelling van deze selectiviteit moet geka-

derd worden. Een kritiek is vaak dat dergelijk verhaal de ver-
antwoordelijkheid zou wegnemen van daders en hen ont-
schuldigt, terwijl het toch belangrijk is dat ze hun verantwoor-
delijkheid nemen. Verantwoordelijkheid kan evenwel niet in
abstracto gesteld worden; verantwoordelijkheid wordt gerea-
liseerd in interactie met en in relatie tot anderen. Natuurlijk
zeggen wij hier niet dat alle delinquenten slachtoffers zijn van
de samenleving en er niets kunnen aan doen en geen verant-
woordelijkheid moeten nemen. Wat doen we bijvoorbeeld
met de vaststelling dat de gedetineerdenpopulatie een socio-
economisch zeer zwak profiel heeft: laaggeschoold, precaire
arbeidssituatie, sociaalgeïsoleerd enzovoort? Zijn ze onschul-
dig? Neen. Is er vaak iets meer/anders aan de hand dan
afwijkend gedrag dat we individueel moeten aanpakken of
remediëren? Ja! We stellen dat het belangrijk is om het debat
over individuele versus maatschappelijke verantwoordelijk-
heid open te houden en telkens opnieuw te bevragen hoe we
problemen definiëren en wat dit voor consequenties heeft.
Een duidelijk voorbeeld van het belang van het open houden
van de gehanteerde probleemdefinities vinden we in een
onderzoek van de Nederlandse sociologen van Stolk en
Frenken (1986), die een incestnetwerk onderzochten: in een
bepaalde leefgemeenschap stelden zij vast dat volwassenen-
relaties hebben met minderjarigen. Uit hun onderzoek bleek
echter dat het deze incestueuze en pedofiele relaties een
grondslag vonden in een zeer sterke maatschappelijke margi-
nalisering, waardoor de mensen aangewezen waren op rela-
ties enkel binnen het eigen netwerk. Het onderzoek geeft
aldus geen verklaring voor incest in abstracto, maar geeft aan
hoe een ‘incestprobleem’ gegeven een bepaalde context zeer
verschillende betekenissen kan hebben. Het is met andere
woorden belangrijk om de discussie over de definitie van de
problemen waar we mee worden geconfronteerd open te
houden en oog te blijven hebben voor de mogelijkheid dat,
ook in gevallen van ernstige -in casu seksuele- delinquentie,
die overwegend therapeutisch worden benaderd, aandacht te
blijven hebben voor de context waarin problemen zich voor-
doen en waaraan ze mee hun betekenis ontlenen. Het is
belangrijk openheid te behouden voor de mogelijkheid
daders niet te zien als abnormale mensen, maar als mensen
in mogelijk zeer specifieke, van de ‘normale’ situatie afwij-
kende, situaties. Delinquent gedrag is nooit alleen delinquent
gedrag. Delinquent gedrag kan bijvoorbeeld ook overlevings-
gedrag zijn, waarbij mensen bij gebrek aan legitieme overle-
vingsstrategieën (bijvoorbeeld arbeid) overgaan tot illegitie-
me strategieën (bijvoorbeeld drugs dealen). De discussie over
de definitie van delinquentie openhouden is belangrijk omdat
we anders de maatschappelijke aard van problemen -maat-
schappelijke ongelijkheid, sociale uitsluiting enzovoort- niet
meer in ogenschouw nemen, maar enkel oog hebben voor de
individuele aanpassing van mensen aan de maatschappelijke
normen.

Dit geldt evenzeer voor slachtoffers van misdrijven.
Slachtofferschap en slachtofferzorg krijgen de laatste jaren
terecht veel aandacht. Vroeger werden slachtoffers in belang-



rijke mate aan hun lot overgelaten. Het slachtoffer werd voor-
al gezien in functie van het ontstaan en het oplossen van de
misdaad, bijvoorbeeld als drager van sporen (bijvoorbeeld
vingerafdrukken) van de dader. Vanaf de jaren 1960 krijgt het
slachtoffer echter weer meer aandacht en wordt gesteld dat
het slachtoffer een volwaardige actor moet zijn in het straf-
rechtelijk beleid. De rechten van het slachtoffer komen daar-
bij sterker op de voorgrond. Niet alleen het welzijnswerk
heeft een belangrijke rol inzake slachtofferzorg, maar ook
politie en justitie nemen taken op van slachtofferbejegening
en slachtofferonthaal. Een belangrijk besef is dat slachtoffers
niet enkel slachtoffer zijn van misdrijven (primaire victimisa-
tie), maar ook van de wijze waarop op die primaire victimisa-
tie wordt gereageerd, de zogenaamde secundaire victimisa-
tie: het gaat bijvoorbeeld om situaties waar het leed van het
slachtoffer wordt geminimaliseerd (het is toch allemaal zo erg
niet) of waarin het slachtoffer zelf wordt geculpabiliseerd
(blaming the victim, bijvoorbeeld u had uw huis maar beter
moeten beveiligen). Uit onderzoek blijkt deze secundaire vic-
timisatie voor slachtoffers een zeer belangrijk aandachtspunt
te zijn (Ten Boom & Kuijpers, 2007). 

Ook met betrekking tot slachtofferschap zien we echter dat
een individuele benadering primeert. Het gaat vooral om
‘getherapeutiseerd’ slachtofferschap. Zonder het belang van
deze individuele ondersteuning te ontkennen, is het toch ook
hier belangrijk om een maatschappelijke kijk op slachtoffer-
schap te blijven hanteren (Daems, 2007). We zien immers in
de discussies over slachtofferschap ook een bepaald ideaal-
beeld van slachtofferschap naar voor komen, namelijk dat van
het onschuldige of ideale slachtoffer. Volgens de Nederlandse
criminoloog Bouttelier is de zorg voor slachtoffers een binden-
de factor in onze gefragmenteerde samenleving: we vinden in
verontwaardiging om slachtofferschap een gemeenschappelij-
ke band. Overheen rang en stand vinden mensen elkaar in
gedeelde verontwaardiging: de grens van tolerantie wordt
gelegd daar waar mensen leed wordt aangedaan. Dat maakt
het echter moeilijk waar deze slachtoffers niet aan dat
onschuldige ideaalbeeld voldoen, bijvoorbeeld wanneer blijkt

dat slachtoffers ook daders zijn of wanneer het slachtoffer het
eigen slachtofferschap financieel uitbuit. Denken we aan de
door haar collega’s verkrachte Britse soldate die haar verhaal
voor veel geld verkocht aan de tabloids. De zorg om het
gebeurde sloeg, toen dit bekend werd, om in de ergernis
omwille van de ‘onwaardigheid’ waarmee het slachtoffer-
schap wordt gedragen. Of de samenleving zelf dat slachtoffer-
schap waardig draagt, komt minder in beeld: er is bijvoorbeeld
een ganse slachtofferindustrie die op gang komt. Beveiligings -
firma’s verdienen veel geld aan de groeiende onveiligheid. De
criminoloog Sessar spreekt hier van tertiaire victimisatie:
slachtoffers worden maatschappelijk misbruikt, bijvoorbeeld
waar in naam van het slachtoffer om meer repressie ten aan-
zien van daders wordt gevraagd, zonder de vraag te stellen of
het betrokken slachtoffer zich daarin herkent.

Besluit

Dader, slachtoffer, cliënt, problematische situatie enzovoort
zijn dus geen neutrale objectieve eenduidige begrippen,
maar constructies die het welzijnswerk hanteert om situa-
ties voor interventies vatbaar te maken. Actueel wordt ook
in het welzijnswerk een eerder technisch debat gevoerd,
waarin de nadruk weliswaar ligt op emancipatie, empower-
ment, participatie enzovoort, maar dan vooral vanuit de
vraag hoe we dergelijke zorg implementeren en vooral op
individueel niveau (Roose, 2006). Het debat over de bete-
kenis van de gehanteerde concepten wordt echter minder
bediscussieerd. Emancipatorische zorg houdt echter het
besef in dat we met beelden werken, inclusief de vraag of
deze beelden constructief zijn.
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het eten. “Zwijgen aan tafel”, snauwt Hij. “Doe je elleboog
van tafel, of ik stamp ze eraf. Je hoofd gaat niet afvallen, je
moet het niet vasthouden. Eet en zwijg!” Ik zit weer thuis
aan tafel. Zeven jaar en trots op de letter ‘oe’. Ik lust geen
bloemkool. Mama zegt niets. Ik blijf lummelen tot Hij mijn
mond volpropt en ik kokhalzend slik. “Zie je wel dat hij het
lust!” Hij schept mijn bord nog eens op. De klootzak.

Ik schud de gedachten uit mijn hoofd als ik mijn kantoor bin-
nenstap. Groothandel in werkkledij. De secretaresse zegt goe-
demorgen. Ze kijkt me aan over haar metallicblauw omrande
bril en slikt ‘goede’ weer in. Het schijnt dat dit nu mode is, bril-
len in de gekste kleuren met strakke vormen. Zou ik me beter
voelen als brillenverkoper dan bij wat ik nu doe?
Ik neem de orders van de dag door. Een paar dringende
leveringen in Midden West-Vlaanderen en dan op prospec-
tie in regio Bachten de Kupe. Een groter boerengat bestaat
er niet, merk ik na een blik op de landkaart. Ik heb er geen
zin in. Ik baal ervan. Ik baal van alles. Klotenleven. Ik zie
Hem op zijn duivenkot. Telkens verbaast het me hoe teder
Hij kan zijn. Met zijn grote vuisten neemt Hij een duif uit zijn
hokje. Met de wijsvinger streelt Hij het beest de hals. Hij
draait de duif op haar rug en blaast over de borst. De veer-

Mijn 
duivenhok

Vincent Lievens

“Rotbeesten. Laat me met rust!” Ik schreeuw het uit. De
dubbele beglazing dempt mijn stem te sterk. Ze horen me
niet en koeren lustig verder in mijn vensterbak, drie hoog.
“Oeren, oeren, oeren, oeren”, ronken die gepluimde stads-
ratten met een naargeestige H muette. Machteloos kijk ik
toe hoe een van de duiven haar verenkleed poetst. De
ander koert verder. Ik draai ze de nek om godverdomme!
Het zweet breekt me uit. Ik zet de stereo op tien. Bassen
dreunen door mijn vrijgezellenflat. Niets helpt.
Het zuigende sisgeluid, de droge klak van een kroonkurk. De
heldere klank van een flesje dat tegen een bierglas tikt. “’t
Zijn allemaal ‘oeren”, mompelde Hij dan. De stereo haalt
het niet op de beukende stem in mijn hoofd. De grijns op
Zijn smoel. Zijn stem. Mijn spiegel kijkt ongerust terug als ik
mijn das knoop om naar mijn werk te vertrekken. Ik snoer
hem dicht en blijf aan het smalste eindje trekken tot ik rood
word. Ik wring een vinger tussen mijn boord. Lucht zuigt
zich een weg naar binnen.

Ik stap in de auto en rij schokkend weg.
Wie gaat me geloven? “Zeveraar”, zullen ze zeggen. “Je
staat dat hier ter plekke te verzinnen. Dat bestaat niet. Zo’n
dingen gebeuren niet.” Zwijgen en voortdoen dus. Zoals bij
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tjes rimpelen uiteen. “Jij gaat het goed doen hé zondag”,
fluistert hij het beest toe. Het kopje met de vranke ogen
wrijft langs zijn stoppelwang. Zijn liefdesceremonieel.
Ik knipper met mijn ogen en wis het beeld. Ik stop langs de
kant van de weg en vergelijk de adressenlijst met het wegen-
plan. De Moeren, Houtem, Wulveringem en dan doorrijden
naar Alveringem. Ik ken de streek niet. Ik zoek me kapot door
smalle weggetjes met sloten waarin mijn auto kan verdrin-
ken… en de kat die zich op Zijn duivenkot waagt. Mijn poes.
Minoe slaapt op mijn schoot als Hij haar weghaalt. Met in zijn
ene hand een toegetakelde duif met een neerslachtig han-
gend kopje, verzuipt Hij met zijn andere hand Minoe in de
regenput. “Kijken!”, brult hij en boert bier op. De watervallen
in mijn ogen vertroebelen het beeld. Hij gooit de verzopen kat
over de draad. “’t Zijn allemaal ‘oeren”, zie ik Hem zeggen.

Ik kruis de steenweg Veurne–Ieper. Oeren staat er wat verder
op het plaatsnaambord. Het wordt zwart. Nat zwart.

Mijn hoofd doet pijn als ik het probeer te bewegen. Vanuit
een omfloerste duisternis hoor ik een blonde stem -het is
een zij- : “Hij komt bij.” Koele vingers drukken mijn pols. “U
hebt geluk gehad meneer.” 
Geluk... schampert het door mijn hoofd. Dagenlang lig ik
blind en zie alles scherp afgelijnd. Mijn schuld groeit en duwt
scherp naalden diep in mijn lijf. Ik wil biechten, maar heb
geen geloof. Het oordeel beangstigt me. De blonde stem
treft me zwetend aan. Zweetdruppels trekken grillige banen
over mijn ribbenkast. Het geultje van mijn borstbeen loopt
over. Ze dept me droog en ik voel dat ze me aankijkt. Ik stot-
ter een paar woorden als ben ik bang voor de klank van mijn
stem. Bang dat de pijn in mij gehoord zal worden.
“Vertel”, zegt ze.
Ik ben blij dat ik haar niet zie. Ik wil geen reactie op haar
gezicht aflezen. Ook geen begrijpende. Mijn lafheid valt niet te
begrijpen. Ik beeld me in dat zij een luisterende muur is. Een
muur met een groot oor en zonder mond die kritiek spuit.
Zonder ogen die spreken. Mijn blik keert zich naar binnen en
ik kijk in de ogen van mama. Ze kijkt me schuldig aan. Waarom
doe je niets? Hij staat bovenaan de trap. Zij ligt onderaan.

“Vertel”, herhaalt de blonde stem nu dwingender. “Je moet,
zoniet blijf je ermee zitten.”

Hiep-hiep-hoera. Zijn 32ste verjaardag.
Op de schoorsteenmantel hangt een houten bordje met

gekleefde letters: ‘Wie werkt voor vrouw en kind en wordt
door hen bemind, ’t is Vader.’ Een grotere leugen heb ik van
mijn leven nooit gehoord of gelezen. Hij is er trots op. Ik durf
te wedden dat Hij het zelf heeft gekocht en opgehangen. Hij
aanschouwt het vanuit zijn zetel als een relikwie. “Wijf,
schenk me nog een pint”, zegt hij welgezind. 
Mama doet altijd wat Hij vraagt. Mama loopt met een fles-
je in de hand naar zijn zetel en pakt zijn glas. Hij graait
onder haar rok. Mama draait haar hoofd weg en morst bier
op zijn broek. “Domme koe, jij kunt ook niks.” Hij knijpt
mama. Ik zie het aan haar gezicht en trek eveneens een
pijnlijk grimas. “’t Zijn allemaal ‘oeren”, schreeuwt Hij en
het glas spat uiteen tegen de muur. Mama gilt en Hij knijpt.
Ik druk mijn handjes tegen mijn oren en durf mijn ogen niet
te sluiten. Er kan van alles gebeuren. 

Mijn stem weigert dienst. Beelden rollen koortsig door mijn
hoofd. Ik haal verkrampt adem. De blonde stem dringt aan. Ik
kan het niet. Begrijp dat dan toch! 
Ik wacht tot de luisterende muur terugkeert.

“Jij bent niet meer waard dan mijn slechtste duif”, zegt Hij. Ik
weet niet of Hij mama of mij bedoelt. Soms zit Hij zomaar voor
zich uit te razen. Lallend tot zijn zatte kop er genoeg van heeft
en dan domweg in slaap valt. “Weet je wat Ik met een slechte
duif doe?” Ik schuddebol bedeesd. Hij grijpt me in mijn nek en
sleurt me de duiventil op. Ik begrijp niet hoe Hij die dertig bees-
ten uit elkaar kent. Mij lijken ze allemaal hetzelfde. Ruw neemt
hij een duif uit zijn hokje. Er straalt moordlust uit zijn ogen. Ik
wil wegkijken, bang voor wat komen zal. Hij streelt het beest
en houdt het voor zijn gezicht. Hij doet zijn mond wijd open. 
De duif loert nieuwsgierig naar binnen, het kopje een beet-
je scheef. Hard slaan zijn kaken op elkaar. Hij spuwt het dui-
venkopje uit. Het bloed druipt langs zijn kin. “’t Zijn allemaal
‘oeren”, zegt hij, en lacht waanzinnig.

Lava stroomt uit mijn mond. Hete verbrande woorden.
“Domme Koe!”, brult Hij voor de tienduizendste keer die dag.
“Denk maar niet dat ik mijn handen aan jou nog pijn zal doen.”
Ik zit versteend te kijken naar zijn kracht. Met een hand rukt Hij
de houten armsteun van de zetel. “Ik sla je de kop in godver-
domme!” Hij haalt uit naar mama en raakt haar op haar rug.
Op trillende beentjes spring ik tussen hen in: “Blijf van mama!”
Reusachtig torent Hij boven me uit en veegt me met de palm
van zijn hand weg. Een vervelend stofje. Ik vlieg terug en trek
aan zijn broek. Hij negeert me en klopt mama de keuken rond.
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Ik knik en vraag: “Waar is uw collega. De vrouw die me altijd
verzorgt. Die vrouw met de blonde stem.”
“Ik geloof dat meneer nog niet goed wakker is”, zegt de
verpleegster. “Ik verzorg u al dagen. En blonde stemmen
hebben we hier niet”, lacht ze tinkelend. 
“Maar…” Ik begrijp dat ik beter zwijg wil ik niet voor gek 
worden versleten. Haar vaardige vingers knabbelen aan het
verband. “Even op uw tanden bijten”, zegt ze. Galgenhumor is
haar niet vreemd. Mijn tanden zitten in het stuur van mijn auto. 

Ik hoor het geruis van dichtschuivende gordijnen. “Nu mag
u kijken, meneer.”
Voorzichtig open ik mijn ogen. Mijn oogleden kraken als oud
leder. Een leuk blondje met een open gezicht kijkt me aan.
Ze steekt een vinger in de lucht. “Een”, zeg ik. Daarna:
“twee.” Ik blijf naar haar kijken.

We wonen nu al jaren samen. Heel knus. Mijn pijn is weg.
Hij is uit mijn hoofd verdwenen. Ik hoor haar auto de oprit
oprijden. Ik zet een kopje koffie voor mijn vrouwtje klaar.
Het duurt lang voor ze binnen komt. Ik loop naar het raam
en zie haar praten met de buurman. Een vrachtwagen lost
paletten stenen in zijn voortuin.
“Gaat de buurman verbouwingen doen”, vraag ik als ze aan
haar koffie nipt. Ik moet niets hebben van die vent. Ik praat
er niet tegen. Zijn gezicht staat me niet aan. Hij is me te
nors.
“Nee, niet echt…”, zegt ze wat onzeker. Haar stem tinkelt
nog als toen. “Hij gaat een duivenhok zetten.”

’s Avonds hou ik mama stevig vast. Ze ligt bij mij in bed. Mama
ruikt lekker. Ze ruikt naar mama. We fluisteren elkaar lieve
woordjes toe. Ik waan me in een andere wereld. Een wereld
zonder Hij. In zijn eentje zit Hij te zuipen in zijn zetel met de
afgebroken armleuning. Ik heb eens gehoord van iemand die
zich dooddronk. Ik wou dat Hij dit nu deed.
We zwijgen plots en houden ons doodstil als Hij de trap
komt opgestrompeld. Halfweg houdt hij even halt. “’t Zijn
allemaal ‘oeren”, horen we hem voor zich uit mompelen. 

“Allemaal ‘oeren.” Mama en ik halen opgelucht adem als
even later zijn gesnurk onze angstige stilte scheurt. 

Een gil maakt me wakker. Bij haar haren sleurt hij mama
mee. Ik luister naar het geworstel in hun slaapkamer en plas
in mijn bed. Ik wou dat ik groot en sterk was, dan doe ik
hem dood, en neem mama mee naar een mooi land waar
het altijd leuk is. Ik hoor ze bovenaan de trap. Mama
schreeuwt en dan is het stil. Hij staat lachend naar beneden
te kijken. Ik glip langs hem heen en storm de trap af.
“Mama, mama!…” Ze zegt niets. Schuldig kijkt ze me aan en
zegt niets. 
Ik ren de trap op en bots op zijn benen. Hij schopt tegen mijn
borst en ik donder naar beneden. Ik land op mijn poep recht
op mama’s hoofd. Er kraakt iets.

“Vandaag haal ik het verband van uw ogen meneer. U mag
pas uw ogen openen wanneer ik het zeg. Begrepen
meneer?”, zegt een vrouw heel vriendelijk.
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een beknopte duiding 

bij het ‘wat en waarom’

Pedofilie en pedoseksualiteit 

In de vierde editie van het Diagnostic and Statistic Manual of
Mental Disorders (DSM-IV) wordt pedofilie vermeld als een
seksuele voorkeursstoornis met de volgende kenmerken: 
1. Gedurende een periode van tenminste zes maanden

terugkerende fantasieën, drang of gedragingen die sek-
suele handelingen met één of meer kinderen in de pre-
puberteit impliceren.

2. De fantasieën en seksuele drang of gedragingen veroor-
zaken een significante lijdensdruk of beperking in het
functioneren op belangrijke levensdomeinen (sociaal of
beroepsmatig).

3. De betrokken persoon is zestien jaar of ouder en tenmin-
ste vijf jaar ouder dan het kind of de kinderen. 

Zowat 60% van de plegers van seksuele delicten tegenover
minderjarigen die zich bij het Universitair Forensisch Centrum
(UFC) aanmelden, voldoet niet aan deze criteria. De diagnose
van pedofilie schiet dus tekort om de verscheidenheid aan pro-
blematieken te vatten. Daarom wordt de term ‘pedoseksuali-
teit’ gehanteerd voor elke vorm van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag gesteld door een persoon vanaf de leeftijd van 18
jaar waar iemand beneden de leeftijd van 16 jaar op een recht-
streekse of onrechtstreekse manier het slachtoffer van wordt.
Onderzoek toont aan dat pedoseksuelen meer of minder
overeenkomsten vertonen op basis van een zeker aantal
variabelen. Ten eerste is er een verschil in de mate waarin
plegers psychoseksueel op kinderen gericht zijn. Sommigen
voelen zich erg aangetrokken tot kinderen, verheerlijken
hun leefwereld en ervaren die als minder bedreigend, ter-
wijl anderen in het verleden nooit een opvallende interesse
toonden. Ten tweede onderscheiden plegers zich op het
vlak van sociale competentie, of hoe ze zich in de maat-
schappij handhaven. De ene is erg succesvol in wat hij
onderneemt en bekleedt verantwoordelijke functies in het
professionele en/of sociale leven, de andere integreert zich
niet of slechts moeizaam in de maatschappij. Een derde fac-
tor betreft de frequentie waarmee plegers in contact komen
met kinderen. Aan de ene kant zijn er de ‘hoge mate van
contact’-plegers, die door het werk of in de vrije tijd veel
omgang hebben met minderjarigen. Die groep wordt verder
verdeeld in functie van de betekenis van het contact met de
kinderen: het louter bevredigen van de eigen noden tegen-
over een uitgebreide omgang met het slachtoffer naast de
seksuele handelingen. De ‘lage mate van contact’-plegers

BINNEN DE HEDENDAAGSE WESTERSE MAATSCHAPPIJ IS PEDOFILIE

ONMISKENBAAR EEN STERK GELADEN TERM. DE MEDIA RAPPORTEERT

UITGEBREID OVER OPHEFMAKENDE DOSSIERS ZOALS DAT VAN

DUTROUX, FOURNIRET, AÏT OUD OF MEER RECENT FRITZL. ELK VAN

DEZE SCHRIJNENDE KWESTIES VEROORZAAKT EEN GOLF VAN ONGELOOF

EN AFSCHUW. IN HET ZOG VAN DE VERONTWAARDIGING ONTSTAAT BIJ

DE PUBLIEKE OPINIE EEN ZEER ONGENUANCEERD BEELD OVER PERSO-
NEN DIE EEN SEKSUEEL MISDRIJF HEBBEN GEPLEEGD OP MINDERJARI-
GEN. UITGAANDE VAN OBJECTIEVE VASTSTELLINGEN IS DEZE TEKST

BEDOELD OM BIJ TE DRAGEN TOT EEN MEER REALISTISCH EN GENUAN-
CEERD BEELD VAN HET FENOMEEN EN DE AANVERWANTE THEMA’S.
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verschillen van elkaar volgens de lichamelijke verwonding
die ze al dan niet toebrachten en de aan- of afwezigheid van
een sadistische motivatie. Uiterst gewelddadige plegers die
doelgericht en zonder enige scrupules te werk gaan, zorgen
uiteraard voor veel opschudding, maar blijven zeldzaam. Bij
het UFC behoort één pleger tot het sadistische type op een
voorlopig totaal van 820 aanmeldingen. In gevangenissen
of zwaar beveiligde behandelingseenheden in de Verenigde
Staten loopt dat percentage op tot zowat 5%.

Een combinatie van bovenstaande variabelen volstaat om
de hele populatie pedoseksuelen op een betrouwbare
manier te beschrijven en de behandelaar krijgt meteen aan-
wijzingen voor eventuele beveiligingsmaatregelen en the-
rapeutische interventies.

Enkele cijfergegevens

Naar schatting één op drie meisjes en één op vijf jongens
heeft op de leeftijd van 18 jaar één of andere vorm van sek-
sueel misbruik ervaren. Deze cijfers zijn niet vrij van metho-
dologische kritieken, maar zelfs de laagste schattingen ver-
melden dat 10% van de algemene bevolking geconfron-
teerd wordt met seksueel misbruik tijdens de kinderjaren, al
gaat het meestal om minder ernstige feiten.
De overgrote meerderheid van de gekende plegers bestaat
uit mannen, slechts drie tot vijf procent zijn vrouwen. Het
gegeven dat vrouwen vaker misbruik rapporteren tijdens de
zuigelingenperiode van een (hun) kind en de maatschappij

minder snel geneigd is om seksueel grensoverschrijdend
gedrag aan een vrouw toe te schrijven, zijn mogelijk rede-
nen waarom hun aantal wordt onderschat, maar zij blijven
onmiskenbaar in de minderheid. Bovendien handelen zij in
meer dan de helft van de gevallen als medeplichtige van
een mannelijke pleger, vaak hun partner. In bijna acht op de
tien gevallen van seksueel misbruik op minderjarigen is de
pleger trouwens een familielid of een gekend persoon.
Hoewel het binnen de maatschappij als een grote dreiging
wordt aangevoeld, is de kans dat een seksueel delict op een
minderjarige gepleegd wordt door een vreemde dus klein. 
De meeste pedoseksuelen zijn tussen de 20 en de 40 jaar
oud. Zowel ouderen als jongeren vormen een minderheid.
De laatste groep verdient wel extra aandacht: een signifi-
cant percentage van oudere pedoseksuelen met een hoog
risicoprofiel pleegt immers al op vroege leeftijd seksuele
delicten. Het is dan ook cruciaal om jongere of adolescente
plegers met veelzijdige problemen tijdig op te merken en ze
meteen op een efficiënte manier te begeleiden.

Oorzaken van pedoseksueel gedrag

Er bestaat heel wat onderzoek dat seksueel misbruik van
minderjarigen poogt te verklaren. Deels gebeurt dit aan de
hand van ‘unifactoriële’ studies, waarbij één enkel ele-
ment belicht wordt. Voorbeelden hiervan zijn het eigen
misbruikverleden, conditionering of de associatie tussen
seksuele opwinding en een ‘afwijkende’ stimulus, alcohol-
misbruik, verstoorde concentraties van hormonen of delen
van de hersenen die niet naar behoren functioneren.
Hoewel zulke studies een waardevolle bijdrage leveren,
verklaren ze hoogstens een stukje van de volledige puzzel.
Seksueel gedrag, waar de grensoverschrijdende vorm deel
van uitmaakt, is zelden of nooit te herleiden tot één enke-
le drijfveer of oorzaak. Dat zou een flagrante simplificatie
betekenen van een complexe realiteit. Multifactoriële of
samengestelde modellen beschouwen seksueel misbruik
als de uitkomst van een interactie tussen meerdere ele-
menten. Een synthese van de meest invloedrijke modellen
deelt de diverse verklarende factoren in volgens zaken die
behoren tot de vroege ontwikkeling, specifieke kenmer-
ken van het volwassen individu in het heden en elemen-
ten die gesitueerd worden binnen de onmiddellijke (proxi-
male) context. Elk van deze domeinen wordt hieronder
kort toegelicht. Een belangrijke opmerking is dat niet alle
elementen voorkomen bij elke pleger. Bepaalde pedosek-
suelen vertonen geen verstoorde ontwikkeling en/of
opvallende eigenschappen in gedrag of karakter die hen
kwetsbaar maken.

Vroege ontwikkeling

Vooreerst zijn er biologische variabelen die het ontstaan
van een seksuele voorkeursstoornis kunnen bevorderen. Dit
zijn genetische afwijkingen, schommelingen in hormonen-
concentraties en/of deficiënt functionerende hersenstruc-



als bedreigend ervaart en zich geruster voelt in de
omgang met jongeren, en buitensporig veel angst heeft
om afgewezen te worden waardoor relaties afstandelijk
zijn en seksualiteit onpersoonlijk beleefd wordt of geen
contact of emotionele betrokkenheid ervaart (‘onthecht’),
wat vaak uitmondt in de meest gewelddadige delicten.
Een tekort aan vaardigheden om adequaat te reageren in
moeilijke situaties vergroot de kans dat de invulling van
bepaalde behoeften op een sociaal onaanvaardbare 

-delinquente- manier nagestreefd wordt. Bij confrontatie
met sterke (negatieve of positieve) gevoelens, moet er
een zekere draagkracht aanwezig zijn om hiermee om te
gaan (affectregulatie). Indien niet, verhoogt de kans dat
iemand impulsief en ondoordacht reageert, of seksueel
gedrag gaat stellen om aan de stress te ontsnappen. 
Bepaalde pedoseksuelen hebben diep gewortelde over-
tuigingen die de kans op seksueel misbruik vergroten,
zogenaamde cognitieve distorties. Aan kinderen worden
seksuele eigenschappen toegeschreven die in de objectie-
ve realiteit niet bestaan, namelijk dat ze op de hoogte zijn
van alle aspecten van seksualiteit, de implicaties ervan
volledig kunnen inschatten en dit ook bewust gaan opzoe-
ken. 
Soms is het stellen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag één uiting van een algemeen criminele levensstijl.
Het gaat in dat geval om plegers met een palmares van
veroordelingen dat weinig respect voor normen, wetten
en de medemens doet vermoeden. 
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turen. Ten tweede leidt een vijandige of afstandelijke
opvoeding er niet zelden toe dat een individu onvoldoende
stabiliteit heeft genoten om op een sociaal gepaste manier
intimiteit te bekomen, waardoor het risico op grensover-
schrijdend gedrag vergroot. Ten derde is er de dagelijkse
realiteit die je als kind ervaart. Die vormt via een sociaal
leerproces de waarden, opvattingen en gedragingen die je
als volwassen individu kenmerken. Er zijn voorbeelden van
gezinssituaties waarbij kinderen getuige zijn of betrokken 

worden in het seksuele gedrag van hun ouders of andere
familieleden. In sommige schrijnende gevallen werden
latere plegers op jeugdige leeftijd door hun ouders ‘uitge-
leend’ aan vreemde mannen voor seksuele doeleinden.
Ook in minder extreme vorm hypothekeren zulke ervarin-
gen de ontwikkeling van een gepast normbesef betreffen-
de seksualiteit en intimiteit of staan ze in de weg van een
bevredigende invulling daarvan.

Huidige kenmerken

Elementen die onder deze noemer geplaatst worden, zijn
hechtingsproblemen, een verminderd probleemoplossend
vermogen, cognitieve distorsies en een algemeen criminele
levensstijl.
Hechtingsgedrag is er op gericht om de nabijheid van een
ander te verkrijgen of te behouden. Een verstoorde ont-
wikkeling van deze vaardigheden kan ertoe leiden dat
een volwassen individu de contacten met leeftijdgenoten
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Contextuele factoren 

Toestanden die een adequaat beoordelingsvermogen belem-
meren, zoals het misbruik van legale of illegale drugs of het
ervaren van een intense seksuele opwinding vallen onder
deze noemer. Het respect voor individuele grenzen vervaagt of
gedragingen van een kind worden verkeerdelijk als uitlokkend
of instemmend geïnterpreteerd. Ook plots optredende, hevige
emoties -zowel negatieve (angst, woede, wrevel, depressie)
als positieve (uitbundig, blij, ontroerd, macht)- kunnen het risi-
co op het stellen van een ondoordachte handeling verhogen.
Voorafgaand aan een delict is het typerend voor pedoseksue-
len dat zij een reeks gedachten ervaren waarbij alle mogelij-
ke negatieve gevolgen worden gerelativeerd of ontkend (in
de literatuur beschreven als ‘cognitieve deconstructie’).
Voorbeelden hiervan zijn ‘het zal geen gevolgen hebben voor
het kind’, ‘het is enkel een manier om affectie te tonen’, ‘nie-
mand komt het te weten’… Zo verlaagt de drempel om het
gedrag daadwerkelijk te stellen.

Omdat er zoveel verschillende oorzaken zijn die elkaar onder-
ling beïnvloeden, is het aangewezen om het probleemgedrag
van elke pleger grondig te reconstrueren. Dit gebeurt aan de
hand van gestructureerde interviews, diagnostische instru-
menten, kennisname van de verklaringen van slachtoffers en
gesprekken met partners of ouders. Wanneer voldoende
inzicht bestaat over de oorsprong en de dynamiek van het
delictgedrag, kan een therapie starten om de kans op nieuwe
feiten te verlagen.

Behandeling

Vele (internationale) programma’s zijn gestoeld op het terug-
valpreventiemodel en hanteren daarnaast meer algemene,
welzijnsbevorderende interventies. Het eerste verwijst naar
alle mogelijke tussenkomsten die de kans op een herhaling
van het misbruik tot een minimum trachten te herleiden.
Enerzijds wordt de context waarin een pleger zich beweegt
aangepast waar mogelijk, anderzijds zal die zelf vaardighe-
den verwerven om ‘gevaarlijke’ situaties te vermijden en
adequaat te reageren wanneer ze zich toch zouden voor-
doen. Indien het risico op herval te groot of heel acuut is, kan
de externe controle opgevoerd worden door middel van een
verscherpt toezicht in de leefomgeving, een opname binnen
de psychiatrie, het toedienen van medicatie of in een uiterst
geval een collocatie of wederopsluiting. Het tweede luik van
de begeleiding legt meer de nadruk op het helpen bereiken
van bepaalde doelen die een persoon zich in het leven stelt.
Voorbeelden hiervan zijn het vinden van gepast werk, het
opbouwen van een relatie, het verhogen van sociale
vaardigheden enzovoort. Onderzoeks bevin ding en tonen aan
dat gestructureerde interventies op basis van cognitief
gedragstherapeutische principes, aangevuld met een medi-
sche begeleiding, een beduidend positief effect hebben op
recidivecijfers. Heel wat menselijk leed wordt zo vermeden,
wat uiteindelijk ten goede komt van de gehele samenleving.

Dadertherapie bewijst onmiskenbaar zijn nut, maar vormt
slechts één schakel binnen een ketting van andere initiatie-
ven zoals het informeren en sensibiliseren van mensen, tij-
dige detectie van en tussenkomst bij problematische opvoe-
dingssituaties, en preventief optreden door politiediensten.
Zo is en blijft het terugdringen van pedoseksualiteit of mis-
bruik van minderjarigen in het algemeen een kwestie die
best vanuit de verschillende maatschappelijke voorzienin-
gen bewaakt wordt. 
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een verstandelijke handicap 
in de gevangenis: 

een verhaal van kwetsbaarheid

Eind 2001 startte Centrum OBRA vzw een project in de
gevangenis van Gent. Alarmerende berichten over de schrij-
nende toestand van geïnterneerden binnen de muren ves-
tigden onze aandacht op een tot dan toe vergeten groep: de
verstandelijk gehandicapten in de gevangenis, een groep
die verstoken bleef van haar recht op aangepaste zorg en
ondersteuning. 

Hoewel de media ondertussen veel meer aandacht heeft
voor de problematiek, is dit vaak ongenuanceerd: of het
gebeurt vanuit een ‘dutsen’-discours (er is sprake van ‘mid-
deleeuwse toestanden in de gevangenissen’) of de proble-
matiek is onlosmakelijk gekoppeld aan beladen dossiers
(vaak seksuele delinquenten) die onze gemeenschap soms
jaren in hun greep houden. 

De uitnodiging een bijdrage te schrijven voor Antenne is
voor ons dan ook een kans om hun kwetsbare positie te
belichten. Het thema van dit artikel omvat de dubbelzin-
nige situatie rond de interneringsmaatregel. Op het eerste
zicht al omdat de vraag van de geïnterneerde (re-integra-
tie, behandeling) botst met de vraag van de samenleving
(segregatie, veiligheid). Internering is immers een
beschermingsmaatregel die twee vliegen in één klap wil
vangen: de nood aan beveiliging van de maatschappij
(slachtoffer), maar ook de nood aan behandeling van de
delinquent (dader) wegens zijn ontoerekeningsvatbaar-
heid. We geven eerst een kort woordje uitleg over inter-
nering om dan de doelgroep ‘geïnterneerden met een
handicap’ te schetsen. Vervolgens schetsen we de hoofd-
lijnen van onze werking.

Gestart als project in 2001, is er de afgelopen zes jaar hard
gewerkt om een volwaardige werking uit te bouwen binnen
de muren van de gevangenis. We kregen hiervoor steeds de
nodige steun bij de gevangenisdirectie en betrokken peni-
tentiaire diensten. In 2004 werden we erkend door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH).(1) De missie van onze werking is van bij de start
geweest de kansen op een succesvolle re-integratie in de
maatschappij te vergroten. 
De nominering van onze werking voor de prijs van de
Liga van de Mensenrechten eind vorig jaar bracht de
hele problematiek nog eens onder de publieke aandacht
en bekroonde de inzet van iedereen die er dagelijks mee
werkt.

Johanna Brouckaert 

ortho-agoge in Centrum OBRA vzw, bij de Werking Ontgrendeld
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De interneringsmaatregel

Het ontstaan van internering moet gesitueerd worden bin-
nen het gedachtegoed van het ‘sociaal verweer’: bepaalde
groepen van delinquenten beschikken niet over een vrije
wil en zijn daardoor niet strafwaardig. De interneringsmaat-
regel vindt haar basis in de wet op bescherming van de
maatschappij (1930). Deze wet beoogt een dubbel opzet:
enerzijds de maatschappij beveiligen door de verwijdering
van de ‘geestesgestoorde delinquent’, anderzijds de betrok-
ken delinquent behandelen met het oog op zijn terugkeer
naar de maatschappij (Vanden Hende, M.; e.a., 2005). Deze
wet werd nog aangepast bij wet van 1 juli 1964 door de wet
tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen,
gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele
strafbare feiten. Omwille van een staat van krankzinnigheid,
ernstige staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid kon
men iemand interneren. Eenmaal geïnterneerd, wordt de
verdere opvolging van de toestand en situatie van de delin-
quent overgelaten aan de Commissies tot Bescherming van
de Maatschappij (CBM). 

Recentelijk werd de wet opnieuw bijgeschaafd om de proce-
dure te moderniseren en om werk te maken van de grond-
principes: beveiliging én therapeutische behandeling. Men
spreekt momenteel van een 'geestesstoornis' waarmee men
zowel handicaps als psychiatrische ziektebeelden wil vatten.
Deze stoornis wordt vastgesteld bij wijze van een psychiatri-
sche expertise door een psychiatrisch deskundige. De toe-
komstige overheveling van de opvolging door de CBM's naar
de strafuitvoeringsrechtbanken is daar ook een aspect van,
waarmee men de procedures wil professionaliseren.

Momenteel is het zo dat de geïnterneerde moet voldoen
aan een aantal verwachtingen om terug in de maatschappij
te kunnen of mogen functioneren: de redenen van de inter-
nering (de feiten, problematiek) zijn onder controle (behan-
deling, begeleiding...), hij beheerst zijn huidige situatie (sta-
biel, invulling wonen, werken, vrije tijd...) en zijn toestand
is meetbaar en controleerbaar door externen (justitiehui-
zen). De CBM beslist pas een invrijheidsstelling op proef
(VOP) als er een vorm van begeleiding/behandeling is
gevonden. Tijdens deze proefperiode moet de geïnterneer-
de zich ook aan algemene (geen alcohol of middelenge-
bruik) en specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld geen con-
tact met slachtoffer) houden die vastgelegd worden door de
CBM. Volgt hij deze niet, dan kan hij weder opgenomen
worden in de gevangenis. 
De proeftermijn van zo'n invrijheidsstelling varieert naarge-
lang welke CBM belast is met de opvolging (in Gent bijvoor-
beeld 3 jaar, Antwerpen hanteert een langere proefter-
mijn...). Loopt de proefperiode goed, dan kan VOP omgezet
worden in een definitieve invrijheidsstelling, zo niet kan de
internering verlengd worden door de CBM (bijvoorbeeld als
uit verslagen van de justitieassistent blijkt dat verdere con-
trole noodzakelijk is).

Geïnterneerden met een handicap 

De Werking Ontgrendeld richt zich op geïnterneerden met
een handicap die in de gevangenis van Gent verblijven. In
hoofdzaak werken we met mensen met een verstandelijke
handicap, maar in de praktijk melden zich ook meer en
meer mensen aan met een handicap door een niet aange-
boren hersenletsel (bijvoorbeeld door een ongeval, degene-
ratieve ziekte) of mensen met autismespectrumstoornissen. 
Het gaat steeds om mensen die een erkenning hebben voor
zorg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) of ze komen hiervoor in aanmerking. Het
uitgangspunt is hun recht op aangepaste zorg om hun kan-
sen op sociale integratie te vergroten. 

Omdat de verstandelijk gehandicapten de grootste groep
uitmaken, gaan we vooral op hun problematiek in. Een ver-
standelijke handicap kenmerkt zich door beperkingen in
het intellectuele functioneren en in het adaptief gedrag
(sociaal, emotioneel, zelfredzaamheid, persoonlijkheid) en
komt tot uiting voor het 18de levensjaar (zie definitie
AAIDD).(2) De grootste groep onder onze doelgroep heeft
een lichte verstandelijke handicap (IQ tussen 50-55 en 70-
75), maar daarnaast komen ook personen met een matige
verstandelijke handicap (IQ tussen 30-35 en 50-55) voor.
Deze mensen hebben een mentale leeftijd die lager ligt
dan 12 jaar (lichte handicap) of zelfs lager dan 7 jaar (mati-
ge handicap). Van de gehele populatie van geïnterneerden
maken zij 20% uit (Vanden Hende, M. e.a., 2005). In de
gevangenis van Gent vangen we momenteel een 40-tal
personen op in onze werking, met een betoelaging voor 16
deelnemers. 

Naast deze (verstandelijke) handicap, kenmerkt onze doel-
groep zich door het veelvuldig voorkomen van bijkomende
problemen: gedragsstoornissen, psychische of psychiatri-
sche stoornissen, sociaalemotionele stoornissen… Uit
onderzoek blijkt dat ze vaak psychiatrische diagnoses krij-
gen als persoonlijkheidsstoornissen, impulscontrolestoor-
nissen, seksuele problematieken, psychotische stoornissen,
stemmingsstoornissen enz. (Vanden Hende, M. e.a., 2005).
Het mag dus duidelijk zijn dat de geïnterneerden waarmee
we werken, een complexe zorgvraag hebben! 

Op de toppen van hun tenen: kwetsbare 
burgers van de maatschappij

Een verstandelijke handicap maakt een persoon kwetsbaar
in de samenleving. Hij of zij is afhankelijk van de omgeving
voor veel zaken. Enkel mits aangepaste ondersteuning kun-
nen de ‘barrières’, die de participatie aan de veeleisende
samenleving belemmeren, genomen worden. Een voor-
beeld: Jan(3) kan niet lezen en schrijven, de rekeningen voor
zijn woonst, gas en elektriciteit legt hij gewoon aan de kant
tot zijn begeleider van begeleid wonen samen met hem
doorneemt wat moet gebeuren. 



Voor veel aspecten van het leven is de hulpvraag niet zo evident: 
Paul doet zomaar alles wat zijn vrienden hem vragen; 
Jan wil een relatie, maar weet niet hoe hij contact moet
leggen met meisjes; 
Karel zet zijn muziek gewoon nog luider om zijn buren niet
te moeten horen klagen…

Een handicap hangt sterk samen met de omgeving waarin
men leeft, de mate waarin deze ondersteunt, zal mee je
mogelijkheden en beperkingen vormgeven. Bij onze doel-
groep is deze vaak beperkt. Uit ons onderzoek bleek dat 76%
van de geïnterneerden met een verstandelijke handicap uit
een onstabiel thuismilieu kwamen (Vanden Hende, M. 2005).
De lagere sociale klassen, waarbinnen veel licht verstandelijk
gehandicapten gesitueerd moeten worden, geven vaak al
een wankele basis voor het verdere leven. Door de dikwijls
geringe zichtbaarheid van de verstandelijke handicap is hun
nood aan begeleiding minder duidelijk. Net als onderschat-
ting, kan overschatting door de omgeving leiden tot ernstige
gedragsproblemen. Vaak wordt er van hen te veel verant-
woordelijkheid gevraagd in de rollen die ze moeten opne-
men, bijvoorbeeld als vader, als werknemer, als man...

Sam heeft een matige verstandelijke handicap (mentale
leeftijd rond de 6 jaar). Hij woont sinds een tijdje in bij zijn
zus en haar dochtertje. Zus haalde hem weg uit de instel-
ling (tehuis niet-werkenden) omwille van financiële rede-
nen. Terwijl zus uit werken is, wordt Sam regelmatig inge-
zet als oppas voor zijn nichtje van 7 jaar. Tijdens het spelen
en stoeien raakt hij fysiek opgewonden. Hij zoekt deze
opwinding later bewust op en al snel evolueert hun spel in
seksueel grensoverschrijdend gedrag van zijn kant. 

Daarenboven worden ze meer en meer als ‘volwaardig bur-
ger’ van de samenleving benaderd en gestimuleerd in de
emancipatie uit de houdgreep van de ‘instellingen’ (cf. het
'deïnstitutionaliseringsproces'). Door de maatschappelijke
evoluties in de beeldvorming en zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap leven ze veel meer geïntegreerd in
de samenleving. Ze wonen, werken en vullen hun vrije tijd
zoveel mogelijk zelfstandig in (Van Hove, G. 1993).
De achterkant van de medaille is dat het voor veel mensen
met een verstandelijke handicap op de toppen van hun
tenen lopen is om aan alle verwachtingen van de maat-
schappij te voldoen. 
Er is vaak een verschil tussen wat iemand kan en wat hij aan-
kan. Het laatste heeft vooral te maken met iemands
'sociaalemotionele rijpheid'. Naast hun cognitieve beperkin-
gen, zorgen de beperkte of verstoorde sociaalemotionele
ontwikkeling dikwijls voor moeilijkheden (Došen, A. 1990).
Typerend voor de lichte verstandelijke handicap is een
beperkter leervermogen, verlangen om ‘erbij te horen’,
beperkte probleemoplossingsvaardigheden, lagere frustra-
tietolerantie, impulsieve handelen, zwakke weerbaarheid en
gebrek aan inzicht in regels, waarden en normen. Enerzijds
maakt dit van hen meer 'kwetsbare burgers' (bijvoorbeeld

om slachtoffer te worden van misbruikpraktijken), anderzijds
maakt dit dat zij ook meer vatbaar zijn om ‘fouten’ te maken
in de maatschappij. Dit wil echter niet zeggen dat ze als ver-
standelijk gehandicapte gepredisponeerd zijn om delinquent
gedrag te stellen (Vanden Hende, M.; e.a. 2005).

Het verhaal van de feiten

Bij onze doelgroep wordt een verband gelegd tussen de
handicap en het delinquent gedrag, men is ontoerekenings-
vatbaar verklaard omwille van de handicap en/of bijkomen-
de psychische, gedrags- of psychiatrische problemen. 

Jarenlange alcoholmisbruik leidde bij Johan, een man met
een lichte verstandelijke handicap, tot een gemarginaliseerd
bestaan. In zijn wisselende woonsituaties ontstaan er tel-
kens problemen met zijn directe omgeving. Hij komt al snel
in conflict met buren en omwonenden. Johan kan zich ver-
baal moeilijk uitdrukken, reageert impulsief en agressief op
confrontaties, nog mede versterkt door het alcoholgebruik
en ervaart alles als pesterijen. In een crisismoment zet hij
zijn appartement in brand om van alle gezaag af te zijn.

De gepleegde feiten variëren op allerlei vlakken (aard, ernst,
voorkomen, slachtoffers…). De drie grootste groepen zijn de
eigendomsdelicten (bijvoorbeeld diefstal, inbraak, brand-
stichting…), geweldsdelicten (bijvoorbeeld slagen en ver-
wondingen, bedreiging…) en seksuele delicten (bijvoorbeeld
exhibitionisme, verkrachting…). In mindere mate krijgen we
ook te maken met druggerelateerde feiten en andere (bij-
voorbeeld oplichting).

De handicap mag geen reden zijn om deze feiten/grens -
overschrijdende gedragingen niet serieus te nemen. De verwij-
dering uit de maatschappij is nodig omwille van het gevaar
voor de samenleving (risico op herhaling, recidive…). In dit ver-
band worden drie categorieën onderscheiden: low, medium en
high risk. Afhankelijk van dit risico kan men in theorie verder
begeleid of behandeld worden in een setting gaande van
ambulant (bijvoorbeeld dagtherapie, begeleid wonen) tot
residentieel (bijvoorbeeld tehuis niet-werkenden), van regu-
lier (gewone afdelingen in psychiatrie, gehandicaptenzorg…)
tot forensische hulpverlening (gesloten afdeling). 
In de praktijk starten de meeste geïnterneerden hun 'loop -
baan' echter met een 'opname' in de gevangenis, omdat zij
nergens terecht kunnen. 

De gevangenis als minimaatschappij

In de gevangenis als ‘gemeenschap’ (gedetineerden onder
elkaar, sociale hiërarchie,) en als institutionele structuur
komen de problemen van onze doelgroep nog scherper naar
voor. Waar praktisch alles via schriftelijke weg moet gebeu-
ren, vallen ze al snel uit de boot: bestellen van eetwaren,
rookwaren, belwaarde enzovoort; rapportbriefjes voor een
gesprek met je psychosociale begeleider, rapportbriefje als
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je wil werken… Hoewel heel gestructureerd, begrijpt een
persoon met een handicap toch de regels en de gang van
zaken niet: ‘Wanneer krijg ik dan mijn bestelde goederen?’
(pas de week na het doorgeven van de bestellingslijst),
‘Waarom mag ik niet meer werken?’ (vorige keer stond je
niet klaar om 7u30), ‘Ik wil nu bellen naar mijn zus!’ (pas
vanaf 16u bellen) enzovoort. Vragen die tot vervelens toe
gesteld worden aan de medegedetineerden of penitentiaire
beambten. Door hun vaak kinderlijke of naïeve voorkomen,
zijn ze gemakkelijk het slachtoffer van plagerijen, manipu-
latie en intimidatie vanwege andere gedetineerden.
Sommigen zullen er dan alles voor doen om erbij te horen,
anderen isoleren zich op hun cel.

De wegwijs (onthaalbrochure) in de gevangenis kan Mario
niet lezen, maar gelukkig legt zijn celgenoot een beetje uit
hoe het zit met opstaan, werken... Als hij wil bellen naar
zijn moeder, moet hij eerst belwaarde aankopen via de
kantinebladen die op vrijdag uitgedeeld worden. Bestelde
goederen komen de week erna toe. Mario weet niet welke
dag het is, kan moeilijk cijfers onthouden. Uiteindelijk zover,
schrijft hij zijn belcode op een papiertje. Achter zijn rug om
gebruikt ook zijn celgenoot zijn code en voor hij het weet is
zijn belwaarde alweer op.

Het mag duidelijk zijn dat de afhankelijkheid van de good-
will, de oprechtheid van ‘vreemden’ in die minisamenleving
hen dubbel zo kwetsbaar maakt in de gevangenis. Door hun
handicap hebben zij extra ondersteuning nodig om te kun-
nen meedraaien in de gevangenis op gebied van werken,
activiteiten, vorming, ontspanning... 
Het is niet altijd evident om deze te bieden in een peniten-
tiair regime waar veiligheid centraal staat. Agogisch werken
op justitieel terrein houdt in dat we rekening moeten houden
met tal van spanningsvelden, zoals 'begeleiden, behandelen'
tegenover 'beveiligen, beschermen'; leerkansen en werken
aan verantwoordelijkheid -aanpassen aan externe controle
en gezag; ondersteuning op maat- algemeen regime van
orde en tucht; enz. Het zoeken naar een toenadering van
beide invalshoeken vereist een zeer flexibele opstelling én
intensieve samenwerking met alle betrokkenen! Onze wer-
king speelt zich af ‘op verplaatsing’ en steunt voor een zeer
groot deel op de samenwerking met de betrokken diensten
in en rond de gevangenis: culturele dienst, penitentiaire
beambten en het huidige zorgteam, de psychosociale dien-
sten, medische dienst, psychiaters, justitieel welzijnswerk…

Geïnterneerden uit hun isolement halen

Geïnterneerden met een handicap horen niet thuis in de
gevangenis. Zij hebben recht op aangepaste zorg en onder-
steuning, dit wordt in theorie ook vastgelegd in de interne-
ringsmaatregel zoals we eerder zagen. Zij stromen echter
moeilijk door naar de gepaste zorg omwille van gebrek aan
plaatsen, lange wachtlijsten, gebrek aan openheid, know-
how en middelen in de zorgsectoren. 

Onderzoeksgegevens van 2005 tonen aan dat 29% van de
populatie tussen de 5 à 10 jaar in de gevangenis verblijft,
28% tussen de 2 à 5 jaar en andere minder dan 2 jaar of
langer dan 10 jaar (Vanden Hende, M. e.a. 2005). We kun-
nen dus stellen dat ze lang in de gevangenis verblijven,
vaak langer dan hun veroordeelde kompanen. In de
Belgische praktijk blijkt de internering één van de zwaarste
of ingrijpendste ‘straffen’, omdat men geen perspectief
heeft (Ziel, R. 2002). De voorzitter van de CBM merkt zelf
ook op dat “de lange opsluiting van een geestesgestoorde
delinquent zonder enige vorm van therapie is geen neutra-
le periode” (Heimans, H. e.a., 2003). Tijdens deze ‘detentie’
gaat hun functioneren vaak achteruit, brokkelt hun sociaal
netwerk af, vaak ontstaan bovenop hun problematiek nog
tal van andere problemen vanwege de opsluiting (depres-
sie, psychotische problemen, middelenmisbruik…). Hierdoor
gaan hun kansen op een succesvolle overstap naar een
zorgvoorziening sterk achteruit. 

Bij de opstart van Ontgrendeld was de eerste opdracht dan
ook de geïnterneerden uit hun isolement halen, hun ver-
trouwen winnen en gaandeweg een aangepast activiteiten-
aanbod uitbouwen binnen de muren van de gevangenis. 

De pijlers van de werking

Concreet is onze missie te vertalen in volgende opdrachten:
1. verbeteren van de praktische, sociale en maatschappelij-

ke zelfredzaamheid van de persoon;
2. uitstippelen van een zorgnetwerk rond elke persoon (en

zijn sociaal netwerk);
3. een plaats in de maatschappij vinden: een omgeving die

rekening houdt met zijn mogelijkheden en beperkingen,
aangepast aan de specifieke problemen en die rekening
houdt met de verwachtingen van de maatschappij. 

De werking voor de geïnterneerden is gebaseerd op ortho-
agogische principes, dat wil zeggen dat we door ‘samen te
handelen’ een relatie opbouwen met onze cliënten met als
doel hun algemene persoonlijkheidsontwikkeling te bevor-
deren. De focus ligt op de ontwikkeling van de totale per-
soonlijkheid en niet enkel op het daderschap/de feiten. De
bedoeling is de geïnterneerde voor te bereiden op zijn
terugkeer naar de maatschappij, hoe deze ook vorm mag
krijgen. De activiteiten en begeleidingen zijn hiertoe een
middel en zorgen voor structuur in het dagelijks leven (dag-
en weekritme). 

Onze ‘aandachtsbegeleiders’ vormen de spilfiguur in de
opvolging van de dagelijkse leefsituatie in de gevangenis.
Zij vangen eerste probleemsignalen op, helpen de persoon
om zijn weg te vinden in de gevangenis. Daarnaast vormen
budgetbegeleiding, opvolging van de dagelijkse zelfzorg en
celonderhoud, ondersteuning in de werksituaties in de
gevangenis en psychosociale gesprekken de terreinen waar-
op individueel gewerkt wordt. 



Het creëren van een aangepast sociaal klimaat gebeurt via
de groepsactiviteiten. Een groep is een middel om te wer-
ken aan sociale, emotionele en communicatieve vaardighe-
den. In sport, ontspannings- en creatieve activiteiten wor-
den ze uitgedaagd om samen te werken met anderen, om
hun frustraties op een aanvaardbare manier te uiten, hulp te
vragen, omgaan met opmerkingen en kritiek, zichzelf als
positief ervaren op basis van hun kunnen… 

Koen heeft al enkele aanvaringen gehad met penitentiair
personeel omdat hij opvliegend en agressief reageert op
taken en opdrachten. Tijdens de voetbal komt dit ook heel
sterk naar voor: hij schopt de bal hard weg als hij niet kan
scoren als Ronaldinho, geeft de schuld aan anderen als iets
hem niet lukt, roept op de anderen als ze hem niet betrek-
ken, dreigt naar begeleiding… Sport leent zich uitstekend
om stapsgewijs te werken aan het verminderen van zijn
faalangst, zichzelf leren relativeren en rustig spreken bij
problemen.

Via vormingsgroepen werken we ten slotte ook gericht op
praktische vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen,
koken…) en sociaalemotionele vaardigheden (spreken in
groep, gevoelens herkennen en uiten, frustraties uiten,
rekening houden met een ander…). De voorwaarde van
‘behandeling’ om vrij op proef te mogen gaan, vraagt
immers van de geïnterneerden dat ze eenmaal in een voor-
ziening al dan niet in groep over hun problemen spreken. 

Vanaf 2004 startte ook de extramurale werking. We kregen
hiervoor de steun van de diensten in de gevangenis en de
CBM Gent die elke aanvraag om uit de gevangenis te gaan
moet goedkeuren. Als tussenstap naar een overgang naar
de samenleving werken we op de persoonlijke, sociale en
maatschappelijk zelfredzaamheid van de persoon. We berei-
den hen voor op verschillende leefsituaties (bijvoorbeeld
een opname in een tehuis, beschut wonen…), zowel door in 

groep als individueel begeleid uit de gevangenis te gaan.
Deze momenten buiten de gevangenis bieden ons vaak ook
veel meer informatie over de sterktes en zwaktes van elke
persoon om zo ook een betere kijk op zijn draagkracht te
krijgen. Ze helpen de geïnterneerde om zijn detentiesituatie
aan te kunnen. 

Naast de activiteitenwerking is onze 'individuele hande-
lingsplanning' een belangrijke pijler. Het is een methodi-
sche manier om voor elke deelnemer een persoonlijk werk-
proces uit te stippelen. Dit start met een fase van observa-
tie en beeldvorming welke uitmondt in een 'basisverslag'
van het functioneren van de persoon op verschillende
gebieden: zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardig-
heden, emotionele aspecten... Onze ervaringen tot op
heden leren dat de kernpunten in deze werkdoelen liggen
op vlak van 'weerbaarheid'. Dit komt doorgaans neer op
het werken op de problemen met grenzen stellen en deze
van anderen respecteren, op hun moeilijkheden in het
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communiceren van hun toestand en een evenwichtig zelf-
beeld opbouwen waarin de handicap ook een plaats krijgt.
Het gedrag dat leidde tot de feiten vindt doorgaans zijn
voedingsbodem in deze gebrekkige weerbaarheid. Daarbij
komt eigen slachtofferschap dikwijls terug in het levensver-
haal van de geïnterneerde (emotionele, fysieke tot zelfs
seksuele agressie door anderen). Door hun beperkingen
hebben zij dit veelal geen taal kunnen geven, dan leidt het
tot stoornissen in het functioneren. Langs de andere kant
zijn het vaak ook meesters in het opnemen van de slacht-
offerrol, ze leggen elke verantwoordelijkheid voor hun han-
delen buiten zichzelf.
Het groeien naar meer verantwoordelijkheid, kan enkel als
telkens weer van het cognitieve en, belangrijker nog, van
het sociaalemotionele ontwikkelingsniveau van de geïnter-
neerde vertrokken wordt, en de nodige aandacht gaat naar
het eigen slachtofferschap. In dit verband biedt het ontwik-
kelingsdynamische psychiatrische kader (Došen, A. 1990)
ons veel houvasten.

Ten slotte is het meedenken en adviseren in en het uitwer-
ken van zorgnetwerken rond elke persoon een belangrijke
pijler. Het is een uitdaging om met alle betrokken partijen
(psychosociale dienst, CBM…), ook de persoon zélf en even-
tueel zijn sociaal netwerk, te komen tot een ‘gedeeld’ toe-
komstperspectief. Belangrijke aspecten hierin zijn:
1. Zoveel mogelijk vertrekken van de competenties, maar

met aandacht voor de draagkracht van de persoon en
eventueel zijn omgeving.

2. Een invulling geven aan de verschillende levensgebie-
den: wonen, werken, vrije tijd en specifiek naar therapie
of behandeling toe. We vertrekken van de idee dat we
aan alle aspecten aandacht moeten geven om een kwa-
liteitsvol leven mogelijk te maken. Dikwijls is verdere
diagnostisch onderzoek, therapie of behandeling een
tussenstap naar een uitwerking van de andere domei-
nen. Het blijft echter van belang om toch een perspectief
te geven op deze levensdomeinen.

3. Vanuit de gevangenis al een crisisscenario uitwerken,
onze mensen blijven altijd kampen met hun problemen!
Zij hebben nood aan een meer gestructureerde zorgvorm
om op terug te vallen bij moeilijke situaties (bescherming,
time-out). Als we dit samen met hen voorbereiden vanuit
de gevangenis is het ook meer aanvaardbaar. We zien dat
momenteel nog te vaak wederopnames in de gevangenis
gebeuren, die eigenlijk voorkomen kunnen worden. 

4. Een steunend sociaal netwerk speelt een cruciale rol in
een kwaliteitsvol leven. De mate van steun vanuit het
sociaal netwerk is vaak bepalend voor de duur van het
verblijf in de gevangenis. We zien dat geïnterneerden die
al eens een uitgangspermissie of penitentiair verlof krij-
gen van de CBM zo ook meer kansen krijgen om te oefe-
nen met vrijheden en zich positief te bewijzen.

En ten slotte: het doel op korte termijn (uit de gevangenis
raken) wil niet zeggen dat we geen toekomst op lange ter-

mijn kunnen vooropstellen. Waar zien we iemand na de
nodige tussenstappen functioneren? Dit is motivatiebevor-
derend voor de persoon.

Besluit

In de situatie van geïnterneerden met een handicap zien we
de dunne lijn tussen daderschap en slachtofferschap sterk
naar voor komen. Zij zijn slachtoffer van hun eigen beperkte
handelen (gebrek aan verantwoordelijkheid, ontoerekenings-
vatbaarheid), omgeving (vaak overschatting, niet de gepaste
hulp tot zelfs misbruik en negatieve beïnvloeding…). Zij zijn
slachtoffer in het systeem van de internering (gebrekkige
doorstroom naar de gepaste opvang, opsluiting in de gevan-
genis tussen andere gedetineerden…). Toch is dit geen plei-
dooi om de gepleegde feiten met de mantel der liefde toe te
dekken. Zij zijn ontegensprekelijk dader, zij hebben de gren-
zen, normen van onze samenleving overschreden.

Het antwoord op deze problematiek moeten we niet te ver
gaan zoeken, het ligt om te beginnen al in begeleiding ‘op
maat’ van elke persoon vertrekkende van zijn mogelijkhe-
den en beperkingen. De mate waarin iemand verantwoorde-
lijkheid voor zijn gedrag/functioneren kan opnemen, moet
steeds in de context van zijn ontwikkelingsniveau en draag-
kracht gezien worden. Het komt er dan op aan een passen-
de/aansluitende omgeving (opvang, begeleiding) te vinden,
die waar nodig begrenzend/corrigerend optreedt naar de
persoon. In de Werking Ontgrendeld is de zoektocht naar zo’n
passende omgeving in de maatschappij dan ook een belang-
rijk gegeven. Het opbouwen van een 'totaal beeld' van de
geïnterneerde zoals in ons basisverslag, is onzes inziens heel
belangrijk om een tegenwicht te bieden aan het verhaal van
de feiten dat bij hen sterk op de voorgrond staat. Tegelijk
wordt hard gewerkt om ook in de gevangenis meer aanslui-
ting te creëren tussen de penitentiaire setting en de zorg-
vraag van de gedetineerde met een handicap. 

Voetnoten

1) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (vroegere Vlaams Fonds,

voor meer info zie www.vaph.be)

2) AAIDD is de American Association on Intellectual en Developmental Disabilities

(www.AAIDD.org).

3) Alle namen gebruikt in het artikel zijn fictief. 
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waarom?

Brief van mevrouw a

Hij is 24 jaar. Wie is hij? Vier maanden geleden heeft hij mij
aangevallen. Ik voel nog steeds de vuistslagen die hij mij
heeft gegeven. Dit vergt enorm veel energie.
Is het mogelijk dat mijn hoofd nog fysiek en mentaal zal
functioneren zoals vroeger? Zal ik op een dag kunnen
omgaan met de angst die in mij is gekomen? Ik weet het
niet. Niet weten versterkt de angst. 77 jaar zijn lost de
zaken niet op.
Aids, drugs… zoals iedereen wist ik dat zoiets bestaat. Mijn
belager was gedrogeerd. Hij heeft me meegesleurd in een
wereld die ik niet kende.
Wie is hij? Wat maakt dat een jongere zich laat verleiden
door drugs? Zoals niet weinig zaken, komt dit in de beste
families voor. Hoe hem aan het verstand brengen dat hij
zichzelf vernietigt, dat hij zich in de marge van de samen-
leving plaatst?
De samenleving? Wat heeft de samenleving te schaften
met gedrogeerde jongeren? Wat hebben gedrogeerde jon-
geren te schaften met de samenleving?
Na de moord op zijn vrouw schreef Julos Beaucarme: ‘Het is
de samenleving die ziek is.’
En nochtans moeten we ermee leven. We moeten leven in
de samenleving.
De oplossing voor dit geweld: deze lui ‘in de schaduw zet-
ten’. In de schaduw, dat wil zeggen: zonder zon, zonder licht.
Hij is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en is financieel
onvermogend. Rondom mij heb ik reacties gehoord: dat
men hem afmaakt, de guillotine zou opnieuw moeten wor-
den ingevoerd. Ik zou er anders over willen nadenken, en ik
heb gehoord: ‘Waarom interesseert u zich voor iemand die
u zo in elkaar heeft geslagen? Hij heeft wat hij verdient. U
bent te vriendelijk, zet die gast uit uw gedachten.’

Ik zou anders willen denken. Ik vraag me af, wat doen ze
in hun cel? Kan men hen niet laten werken en de opbrengst
hiervan gebruiken om het kwaad dat ze hebben aangericht
te herstellen? Zodat ze weten dat ze iets moeten doen om
te herstellen. (…)
Wat doet hij de hele dag op zijn cel? Met wie trekt hij op?
Gaan ze elkaar nieuwe dingen leren voor als ze de gevan-
genis hebben verlaten? 
Is er dan geen enkele mogelijkheid om die jongeren onder
handen te nemen, om hen een beroepsopleiding te geven
en een minimum (of maximum) algemene cultuur, zodat

MEVROUW A, SLACHTOFFER VAN EEN GEWELDDADIGE POGING TOT

DIEFSTAL MET BLIJVENDE LETSELS TOT GEVOLG, PUBLICEERDE IN

JONCTIONS(1) ONDERSTAANDE OPEN BRIEF.

RUIM EEN JAAR LATER ZAT HAAR DADER, MIJNHEER B, IN DE GEVAN-
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ze, als ze buiten komen, hun leven in eigen handen kunnen
nemen en verantwoordelijke volwassenen worden?
Wat is er in zijn leven gebeurd dat het zover is kunnen komen?
Wat gaat er in zijn hoofd om, en in zijn hart?
Wie zijn z’n ouders? Is er iemand die zich voor hem interes-
seert?
Heeft hij echte vrienden die hem accepteren zoals hij is, en
die al het mogelijke zullen doen om hem te helpen terug op
het rechte pad te geraken? Om diep in hem het beste uit
zichzelf te voorschijn te halen dat hem zal toelaten hiervoor
de nodige inspanningen te leveren?
Is dit hard? Ja, dit is zelfs héél hard. We hebben allemaal harde
momenten in het leven. Maar er zijn altijd opklaringen.
Een leven in de schaduw blijft niet duren. Het mooie weer
komt altijd terug. Maar dat hij weet dat de bejaarden en
gehandicapten die hij heeft gemolesteerd ook hun zware
dagen hebben, en het recht op een rustig leven. Dat ze buiten
kunnen komen zonder voortdurend achterom te kijken om te
zien of er niet iemand hen volgt om hen aan te vallen. Ze heb-
ben recht op een leven zonder angst en zonder schrik.
Wat ik hier schrijf is erg dubbel: zo is het nu eenmaal met mij.
De pijn die ik heb, en mijn vragen over zijn toekomst.

Brief van mijnheer b

Aan mevrouw a,
Mijn naam is b en ik ben nu 25 jaar. Ik ben naar school
geweest tot mijn 15 jaar. Ik speel en zie graag voetbal. Mijn
favoriete films op tv zijn komedies en sciencefiction.
Mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder is ondertussen
al overleden.
Ik heb 2 zussen en 4 halfbroers.
Ik ben op mijn 15 jaar drugs beginnen gebruiken. Al mijn
vrienden gebruikten en ik wou dat ook eens proberen. Ik wist
wel dat ik daarmee mijzelf aan het vernietigen was, maar op
dat moment was het heel moeilijk om nee te zeggen.

Nadat mijn ouders gescheiden waren, heb ik nog één jaar
met mijn twee zussen bij mijn vader gewoond. Na dat jaar
mocht ik maandelijks mijn moeder gaan bezoeken. Mijn
moeder had op dat moment een depressie. Zij had de
scheiding nog niet verwerkt. Zij was haar man kwijt plus
haar 3 kinderen. Iedere maand als ik bij haar kwam, was
het alsof het de laatste keer ging zijn dat ik haar ging zien.
Ze weende altijd en sprak over zelfmoord. Op een dag kon
ik dit niet meer verdragen en ben ik weggelopen naar mijn
moeder toe. Ik was toen 13 à 14 jaar. Mijn vader heeft toen
tegen mij gezegd dat ik zijn zoon niet meer was en dat
heeft mij op dat moment veel pijn gedaan. 
Van toen af is mijn moeder beginnen te veranderen. Ze was
blij dat ze toch één van haar kinderen terug had en begon
terug zin te krijgen in het leven. Wat ik niet over mijn moe-
der wist, was dat zij veel medicatie nam, en ze eigenlijk
niet voor zichzelf kon zorgen, laat staan voor mij. Bij mijn
vader kon ik niet meer terecht. Dus moest ik mijn plan maar
trekken. Maar ik was zelf nog maar een kind en wist niet

hoe het allemaal verder moest.
Toen leerde ik een paar vrienden kennen en die leerden mij
dan de drugs kennen. Zij waren voor mij lange tijd het
belangrijkste in mijn leven. Want aan mijn moeder had ik
niet veel meer.
En zo bleef ik maar drugs gebruiken en later kwam daar ook
nog alcohol bij. Toen liet ik al mijn frustratie en agressie de
vrije loop. Ik was boos op mijn ouders en op de maatschap-
pij. Ik voelde mij door hen in de steek gelaten. En als ik dan
zonder geld kwam te zitten, schaamde ik er mij niet voor om
het te stelen van iemand anders. Ik gaf iedereen de schuld
van mijn verleden. En zolang niemand mij stopte, bleef ik
maar doorgaan. En het werd altijd maar erger en erger. Tot
op het moment dat ik u ben tegengekomen.

Nadat ik een maand of 4 in de gevangenis zat, ben ik
begonnen met mijn verleden boven te halen. Ik had nog
nooit echt stil gestaan bij wat er allemaal is gebeurd. Dat
waren voor mij moeilijke dagen, omdat ik besefte wat ik
allemaal had gedaan. Ik begon te begrijpen dat ik anders
moest gaan leven, en dat ik aan mijn toekomst moest gaan
werken. Dit was voor mij allemaal nieuw. Want als je al je
hele leven aan de drugs hangt, leef je van dag tot dag. Ik
hoorde in de gevangenis van X dat je in de gevangenis van
Y een attest voor metselaar kon behalen. En ik dacht als ik
dat kan behalen, ben ik toch al op de goede weg. Zo ben ik
hier in Y beland, en ik heb ondertussen mijn attest behaald.

Ik praat hier ook veel met mensen van buiten de gevange-
nis. Die komen naar hier, omdat zij willen weten wie we zijn.
Ik vertel hen dan wie ik ben en hoe het allemaal zo ver is
kunnen komen. Het is heel moeilijk voor mij om telkens mijn
verhaal te vertellen. Want geloof mij, ik schaam mij hier echt
voor. Maar door het aan hen te vertellen, leer ik er ook mee
om te gaan en begrijp ik ook beter wat ik heb misdaan.

Ik kan u nog vertellen dat ik hier in de gevangenis overdag
gewoon ga werken. En ’s avonds probeer ik zoveel mogelijk
cursussen te volgen. Ik hou mij ook nog bezig met een toneel-
stuk en speel ook nog voetbal. Als ik met mijn medegedeti-
neerden optrek, is het om een spelletje kaart te spelen.
Voor de rest probeer ik zoveel mogelijk alleen te zijn en na
te denken over mijn verleden en toekomst.

Ik hoop dat u kunt vergeten wat er gebeurd is en dat u
terug normaal kunt leven. Ik beloof u dat ik geen drugs
meer zal nemen en dat ik van nu af aan mensen zal gaan
helpen in plaats van pijn te doen.
Ik wil u nog bedanken omdat u naar mij wil luisteren na
alles wat er gebeurd is.
Dit geeft mij nog een extra duwtje in de goede richting.

Bovenstaande briefwisseling geeft een mooie illustratie van
wat er in een slachtoffer-daderbemiddeling allemaal aan
bod kan komen: vragen waar mensen mee worstelen,
boodschappen die ze elkaar willen geven. 



Maar wat is bemiddeling nu eigenlijk? 
Slachtoffer-daderbemiddeling wil zeggen dat een slachtof-
fer en een dader met de hulp van een neutrale persoon een
gesprek aangaan over de feiten, de achtergronden, de bete-
kenis en de gevolgen van een misdrijf. Zo kunnen ze zelf zoe-
ken naar hoe ze omgaan met de feiten en de gevolgen ervan. 

Het principe van bemiddeling is zo oud als de straat, bemid-
deling is van alle tijden en komt in vrijwel alle samenle-
vingsvormen voor.
In België bestaan er verschillende vormen van slachtoffer-
daderbemiddeling. Wij hebben het in dit artikel over slacht-
offer-daderbemiddeling in dossiers die sowieso nog voor de
rechtbank verschijnen, ongeacht het resultaat van de bemid-
deling, óf in zaken die reeds voor de rechtbank zijn versche-
nen.(2) Deze vorm van bemiddeling wordt soms ook ‘herstel-
bemiddeling’ genoemd. Echter, deze term leidt regelmatig
tot de misvatting dat slachtoffer-daderbemiddeling bedoeld
is om alle leed te ‘herstellen’, of met andere woorden om de
feiten terug goed te maken of te repareren. Alsof het geda-
ne terug ongedaan gemaakt kan worden. Elk slachtoffer en
elke dader ervaren dat dit helaas onmogelijk is. Om misinter-
pretaties te vermijden kiezen we daarom voor de minder
beladen term ‘slachtoffer-daderbemiddeling’. 

Slachtoffer-daderbemiddeling situeert zich binnen het her-
stelrecht. Deze stroming binnen de criminologie leeft al een
hele poos. Ongenoegens over justitie en over hoe gedeti-
neerden behandeld werden, de Witte Marsen en de slacht-
offerbeweging die opkwam in de jaren tachtig en negen-
tig… Het waren allemaal tekenen van een stroming die pleit
voor een andere justitie. Anders dan het klassieke strafrecht
waarin daders gestraft worden zonder meer. 
In de literatuur dook de term ‘restorative justice’ op, in het
Nederlands vertaald als herstelrecht. Twee klassiekers heb-
ben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het
herstelrechtelijke gedachtegoed. In het boek Changing
Lenses(3) stelt Howard Zehr dat we een andere bril moeten
opzetten om naar criminaliteit en conflicten te kijken. We
moeten een misdrijf plaatsen binnen de concrete leefwereld
van slachtoffers en daders. Een misdrijf veroorzaakt een
inbreuk op menselijke relaties. Justitie moet een context bie-
den waarin herstel van de geleden schade mogelijk wordt. 
In het artikel ‘Conflicts as property’(4) uit Nils Christie kritiek
op het klassieke strafrecht dat volgens hem niets anders doet
dat het conflict van de mensen afnemen. Hij pleit ervoor dat
de staat het conflict moet teruggeven aan de werkelijke
eigenaars ervan, met andere woorden aan daders en slacht-
offers. Mensen zijn best in staat om zelf na te denken hoe ze
met een conflict willen en kunnen omgaan. 

Slachtoffer-daderbemiddeling is een herstelrechtelijke
methodiek die geregeld is in de wet van 22 juni 2005.(5)

Zoals eerder vermeld, geeft ze mensen de mogelijkheid om
te zoeken naar hoe ze kunnen omgaan met wat er gebeurd
is en met de gevolgen ervan. Dit past binnen een justitie die

niet alles boven hun hoofd regelt, maar waarbij ze zelf
inspraak hebben en kunnen participeren aan het hele
gebeuren. Enerzijds hebben partijen inspraak in de bemid-
deling zelf: zij bepalen de inhoud, het tempo, de duur en de
vorm van hun bemiddeling. Anderzijds kunnen de partijen
de inhoud van de bemiddeling zelf communiceren naar de
rechtbank toe en op die manier een stem krijgen in het hele
juridische gebeuren.

Concreet werkt een bemiddeling als volgt. Een aanvraag
komt toe op de bemiddelingsdienst. Dat kan op vraag van
een dader of slachtoffer zijn, van een hulpverlener, advo-
caat… of van een magistraat die bemiddeling in een
bepaald gerechtelijk dossier opportuun acht. 
Alle partijen in het dossier krijgen informatie over bemidde-
ling. Wanneer dader én slachtoffer interesse tonen, kan de
bemiddeling opgestart worden. Eerst zien we slachtoffer en
dader apart en peilen we naar hun verwachtingen. We luiste-
ren naar hun verhaal over wat er gebeurd is, wat de gevol-
gen van de feiten zijn en hoe ze er nu tegenover staan. We
polsen naar hun vragen, hun gevoelens, hun motivatie voor
bemiddeling en hun weerstand. Zodra de partijen beslist heb-
ben om in een bemiddeling te stappen, kunnen vragen en
boodschappen overgebracht worden. Dit kan onrechtstreeks,
via de bemiddelaar, maar ook, als de partijen dat wensen,
rechtstreeks in een ‘face-to-face’-contact. Tijdens zo een
gezamenlijk gesprek gaan slachtoffer en dader met elkaar in
dialoog, altijd in het bijzijn van minstens één bemiddelaar.
Uiteraard wordt deze ontmoeting goed voorbereid, we zetten
partijen nooit zonder meer samen. Gedurende de hele
bemiddeling hanteert de bemiddelaar de principes van ver-
trouwelijkheid, vrijwilligheid, meerzijdige partijdigheid en
transparantie. Deze principes zijn fundamenteel en een nood-
zakelijke voorwaarde voor het slagen van een bemiddeling.
Op het einde van de bemiddeling wordt besproken of de
mensen zelf iets willen terugkoppelen naar de rechtbank. Dat
kan via een schriftelijke overeenkomst, waarin afspraken
opgenomen kunnen worden, maar waarin ook uitgebreid
aandacht kan gaan naar het morele en emotionele aspect. De
rechter beslist autonoom hoe hij zich verhoudt tegenover de
overeenkomst. Hij moet ze, in navolging van de wet, in ieder
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geval vermelden in het vonnis, maar kiest zelf of hij er reke-
ning mee houdt en in welke mate hij dat doet. 

Bemiddeling kan zowel vóór vonnis, dat wil zeggen in zaken
die nog voor de rechtbank verschijnen; als nà vonnis, dat wil
zeggen in de fase van de strafuitvoering. In principe kan in
elk soort dossier het aanbod gedaan worden, gaande van
winkeldiefstal en inbraak tot verkrachting en moord. Onze
praktijk leert dat de zwaarte van de feiten geen afbreuk doet
aan het slagen van de bemiddeling. Integendeel, vaak zijn
de zwaardere feiten juist die dossiers waar mensen met heel
wat vragen en boodschappen zitten. Het slachtoffer kan zich
afvragen: ‘Waarom pleegde hij de feiten? Waarom bij mij?
Hoe kijkt hij naar de feiten? Wat voor iemand is hij?’ De dader
kan zich afvragen: ‘Hoe kan ik mijn spijt uiten zonder onge-
loofwaardig te zijn? Hoe kan ik iets ‘goedmaken’? Hoe kan ik
tonen dat ik méér ben dan dader alleen? Hoe leeft het
slachtoffer verder met wat ik hem/haar heb aangedaan?’

Kortom, er zijn zoveel bemiddelingen mogelijk als er daders
en slachtoffers zijn. Geen enkele bemiddeling is dezelfde.
Elke partij legt immers zijn accent in de bemiddeling. Het
doel van slachtoffer-daderbemiddeling is niet: alle conflic-
ten uit de wereld helpen. Wij betrachten wel om slachtof-
fers en daders de kans te geven om via communicatie hun
verhaal te doen, aan elkaar en aan justitie. Vandaar ons
besluit met het volgende citaat:

“Natuurlijk zullen er altijd conflicten en verschillen zijn,
maar we moeten deze verschillen op een positieve manier
aanwenden en energie putten uit verschillende gezichts-
punten. Probeer het geweld te verminderen, niet via
dwang, maar door bewustwording en wederzijds respect.
De dialoog, waarbij belangen van beide partijen tegen
elkaar worden afgewogen is de manier om problemen op
de lossen.” Dalai Lama, Nobelprijs voor de Vrede, 1989.

Slachtoffer-daderbemiddeling in een notendop:

WAT? Een neutrale persoon probeert de communicatie tus-
sen het slachtoffer en de dader van een ernstig misdrijf op
te starten of te stimuleren.
DOEL? Slachtoffer en dader actief laten deelnemen aan de
zoektocht naar een gepaste oplossing.
VOOR WIE? Iedereen die direct of indirect bij een strafrech-
terlijk dossier is betrokken.
OP VRAAG VAN WIE? Zowel slachtoffer als dader kunnen een
aanvraag tot bemiddeling indienen. Beide partijen mogen wei-
geren en kunnen de bemiddeling op elk moment stopzetten.
HOE? De bemiddelaar praat zowel met slachtoffer als dader
en, als de partijen dat wensen, met hen samen.
RESULTAAT? Emotioneel: kan zowel slachtoffer als dader hel-
pen bij de verwerking van het misdrijf.
Praktisch: na de bemiddeling kan er een schriftelijke over-
eenkomst worden opgemaakt, bijvoorbeeld over het herstel
van de schade, maar evengoed over de emotionele beteke-
nis van de feiten of over afspraken naar de toekomst toe.
Deze overeenkomst kan aan de rechtbank worden bezorgd.

Meer info over slachtoffer-daderbemiddeling?

Voor al je vragen en voor de adressen van de lokale bemid-
delingsdiensten kan je terecht bij 

vzw Suggnomè

Maria Theresiastraat 114

3000 Leuven

tel: 016/22 63 88

website: www.suggnome.be

Een aanrader is het boek over bemiddeling: 
SUGGNOMÈ VZW, Waarom? Slachtoffer-daderbemiddeling in
Vlaanderen, Antwerpen – Appeldoorn, Garant, 2005, p. 269.

Je kan dit boek bestellen bij vzw Suggnomè: telefonisch of
via hun website.

Voetnoten

1) Jonctions is het driemaandelijks tijdschrift van Justitieel Welzijnswerk en

Slachtofferhulp Brussel en de gevangenis van Vorst.

2) Deze vorm van slachtoffer-daderbemiddeling met meerderjarige daders wordt

uitgevoerd door de vzw Suggnomè, gesubsidieerd door de FOD Justitie en de

Vlaamse Gemeenschap.

3) Zie bronnen.

4) Zie bronnen.

5) Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in

de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek

van Strafvordering. BS 27 juli 2005.
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leeg zijn de wolken

Geef toe: de eerste associatie bij bovenstaande beelden is
niet ‘vergeving’. Waarschijnlijk komt het zelfs niet in de
buurt ervan. Oog om oog, tand om tand: vergelding,
bestraffing lijkt veel evidenter. Veel natuurlijker, veel men-
selijker… Toch staat ‘vergeving’ in vele levensbeschouwin-
gen hoog aangeschreven. Nieuwsgierigheid noopte me dan
ook tot dit kleine onderzoek: wat ‘vergeving’ is of zou kun-
nen zijn, en of het voor de mens van vandaag van belang is
om zich dit te herinneren.

Surfen naar ‘vergeving’

Als we het internet erop naslaan, dan komen we heel vaak
op een christelijk spoor terecht. Vergeving neemt een cen-
trale plaats in in de christelijke levensbeschouwing. Het ver-
geven van de schuldenaren is een opgave, een must voor al
wie niet voor een gesloten hemelpoort wil komen te staan.
Verder surfend zien we evenwel dat vergevingsgezindheid
in elke grote religie als een belangrijke waarde opduikt. In
de Mahabharata van de hindoes lezen we zelfs dat “het
voortbestaan van de soort te danken is aan het feit dat de
mens vergevingsgezind is. Vergeven is heilig, door verge-
ving wordt het universum bijeen gehouden. Vergeven is
eigen aan hen die machtig zijn. Vergeven is opoffering.
Vergeven is innerlijke rust.” (Glener, Komaragiri, 2003, p.
141) Anders, maar even belangrijk is het concept voor mos-
lims en joden, en telkens zijn er natuurlijk ook uitgebreide
stellingen omtrent God en vergeving. In dit artikel gaan we
op dit laatste evenwel niet dieper in, maar richten ons naar
‘de mogelijkheden van de mens’ in deze kwestie. 
Vanuit de grote tradities zien we dan hoe vooral het boed-
dhisme bijzondere inzichten levert. De Dalai Lama spreekt
van de leegte als basiskenmerk van al wat bestaat en van
mededogen als attitude op weg naar ‘verlichting’. Leegte
betekent dan dat niets op zich bestaat, of anders gezegd dat
alles gerelateerd is aan alles. Als slachtoffer van een misdrijf
ga je bijgevolg attent zijn voor het grotere geheel waarin dit
misdrijf tot stand is gekomen en de dader niet identificeren
met zijn handeling. Vanuit mededogen ga je zelfs het lijden
waarnemen van waaruit de handeling heeft kunnen plaats-
vinden en wordt vergeving bijna vanzelfsprekend. Geoefend
in niet-gehechtheid is vergeving zelfs geen punt en is er
enkel acceptatie. Acceptatie van de realiteit zoals ze is en
zich toont en van waaruit je verder moet. Van waaruit je ook
kan antwoorden (keuze) op het onrecht en diegene die het
je heeft aangedaan.

‘Over vergeving’

Verkracht en verminkt, besmet met hiv.

Aan de rolstoel gekluisterd, werk kwijt, renovatie woning
onmogelijk: aanrijding door een dronken chauffeur.

Twee zoons, dochter, echtgenote: zelfmoordaanslag.

Onterfd na familievete.

Mama drinkt, papa drinkt, stiefpa drinkt, stiefma drinkt.

Bejaarde man steekt je voor aan de kassa.

Overvallen en bedreigd door groepje jonge Marokkanen.

Beste vriendin gaat er met uw man vandoor.

Geboren met een fysieke afwijking.

Ten onrechte beschuldigd en gevangen gezet.

Gefolterd, gemarteld, kapot gemaakt. 

Burenlawaai, tot 3 uur ’s nachts, wekelijks.

Hondenstront.

…

Bruno Cappelle

moreel consulent CMD Ronse
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Meteen wordt duidelijk dat een begrip als ‘vergeving’ zich
niet zomaar zal laten kennen. Vergeving blijkt veeleer een
clusterbegrip te zijn, geassocieerd dus met een aantal ande-
re begrippen -zoals schuld en berouw, wrok en haat, vergel-
ding en verzoening…- en draagt vaak al een ganse ideolo-
gische achtergrond met zich mee. Globaal genomen kunnen
we evenwel toch een drietal invalshoeken onderscheiden
(zie ook: Ganzevoort e.a., 2003): een gerichtheid op de
dader, de feiten of het slachtoffer. 

Vergevingsproces, gericht op een dader

Een klassieker. Wie anders moet er vergeven worden?
“Vergeven doe ik voor de ander, ook al verdient hij dat niet.”
(Glaudemans, p. 49) Het model zoals we het kennen vanuit
het christendom. Voorwaarde voor vergeving is (vaak) dat
de dader gekend is, schuld bekent en berouw toont. De vol-
trekking van een strafmaatregel en/of het boete doen, kan
hier van invloed zijn, maar is eigenlijk geen noodzakelijke
voorwaarde. 
Een krachtig voorbeeld in deze richting zagen we in Zuid-
Afrika met de Waarheids- en Verzoeningscommissie
(Desmond Tutu), waar duizenden slachtoffers en daders
gehoord en met elkaar geconfonteerd werden. Daders kre-
gen de kans om de volle waarheid op te biechten en
berouw te tonen, slachtoffers om de volle last te verwoor-
den. Bedoeling was te werken aan vergeving en amnestie.
Minder gekend zijn de volksrechtbanken in Rwanda, de
gachacha’s, die in dezelfde geest te werk gingen na de gru-
weldaden tussen Hutu’s en Tutsi’s.
Vergeving in dit opzicht lijkt me een mooie opstap naar ver-
zoening en laat toe dat diegenen die in de fout zijn gegaan
terug in de maatschappij kunnen worden opgenomen.

Wanneer we teruggaan in de tijd van de ‘kleine leefwerel-
den’, zijn de principes van ‘vergeving en verzoening’ wel-
licht ook zeer functioneel gegroeid, om de harmonie in de
gemeenschap te herstellen of te bewaren. Treffend in die
zin is het Afrikaanse concept ‘ubuntu’ dat uitdrukking geeft
aan de onderlinge verbondenheid. Hoe je eigen menselijk-
heid vorm krijgt in de verbinding met de ander en hoe het
individu deel uitmaakt van een groter systeem. Traditionele
Afrikaanse rechtspraak zal het dan ook niet als eerste
opdracht zien om mensen te straffen, wel om hen terug
dichter bij elkaar te brengen (en daarvoor kan het nodig zijn
om te straffen). 
Wanneer we vergeving bekijken als gericht op een dader,
dan zien we dat hier ook een paar ‘risico’s’ aan zijn ver-
bonden. Wat bijvoorbeeld als de dader geen berouw
betoont, geen schuld bekent? Wat als de dader niet
gekend is of overleden? Wat als de ‘boete’ niet of nooit
als voldoende wordt aangevoeld? Is het slachtoffer dan
gedoemd om eeuwig met zijn gemis aan genoegdoening
te blijven zitten? Het is duidelijk dat in dit opzicht het
slachtoffer heel afhankelijk is van de dader voor wat
betreft de eventuele vergeving. Het is de dader die aan de
touwtjes blijft trekken.
Zo mogelijk nog vervelender wordt het indien het slachtof-
fer er niet in slaagt ‘zijn plicht tot vergeving’ na te komen.
Vergeving ‘op bevel’ maakt weinig kans op slagen. En zelfs
al is er de initiële bereidheid, dan nog kan het voor het
slachtoffer onmogelijk blijken om de dader te vergeven.

Vergeving, gebaseerd op 
herinterpretatie van ‘het feit’

Zich baseren op ‘algemene gradaties’ in feiten om de mate
van vergevingsgemak te voorspellen, is zich begeven op glad
ijs. Een aanraking boven de kleren door opa bijvoorbeeld kan
bij de ene persoon zwaardere gevolgen hebben naar verwer-
king dan een jarenlang misbruik bij de andere.
Veel heeft dus te maken met de interpretatie van de feiten.
Enerzijds is duidelijk dat dit individueel gebonden is en dat
men dus in mindere of in meerdere mate ‘geraakt’ kan wor-
den. Minder geraakt zijn lijkt dan gemakkelijker vergeefbaar
dan meer geraakt.
Anderzijds kan een herinterpretatie van de feiten er net voor
zorgen dat de mate van ‘geraakt zijn’ vermindert.
‘Herkaderen’ is het inbrengen van verschillende perspectie-
ven en het plaatsen in een groter geheel, een herinterpreta-
tie van wat gebeurde binnen een context. Mooi en werkbaar
zijn in dit verband (onder andere) de inzichten van Iwan
Boszormenyi-Nagy en zijn ‘contextuele psychologie’ (zie ook
Burggraeve e.a. pp. 87-114). De term ‘context’ verwijst dan
naar de dynamische verbondenheid van een persoon met
zijn/haar betekenisvolle relaties, doorheen de generaties,
zowel naar het verleden als de toekomst toe. Nagy spreekt
van ‘ontschuldiging’: het zichtbaar maken van de verschillen-
de dynamieken, voorgeschiedenissen, mogelijkheden en
grenzen van mensen die begrijpelijk maken dat er kon gebeu-



ren wat er gebeurde. Deze therapie biedt mogelijkheden om
te werken aan ‘kwetsuren in familieverband’ of als inzichte-
lijk werk binnen een daderbegeleiding.
Even boeiend, vaak zelfs ronduit verbluffend -in dezelfde sfeer-
zijn de familieopstellingen van Bert Hellinger. In deze techniek
vertolken figuranten wat er leeft in jouw familiecontext, ook
hier vaak intergenerationeel. Het verbluffende is dat de figu-
ranten deze vertolking ‘improviseren’ op basis van inleving in
hun rol en er zonder verdere voorkennis in slagen om jouw
‘familieverstrikkingen’ bloot te leggen.

Vergeving als intrapsychisch proces

Bovenstaande bespreking bracht het al min of meer aan:
veel, heel veel, hangt af van de beleving, de interpretatie,
de verwerking… van het individuele slachtoffer. 
Zo kan een persoon de neiging hebben om zich te wentelen
in een slachtofferrol bijvoorbeeld. Dit zijn de personen die in
hun verhaal ‘altijd’ de ‘dupe’ zullen zijn, van ‘alles’ en
‘iedereen’. Het zijn die mensen die elke gelegenheid aan-
grijpen om hun beklag te doen en tot vervelens toe zullen
herhalen hoe slecht ze door het bestaan worden bedeeld.
Mensen die zich wentelen in een slachtofferrol leggen
schuld en verantwoordelijkheid systematisch buiten zichzelf.
Slachtofferschap is een identiteit geworden. De strijd met de
daders wordt meer en meer de volledige inhoud van het
bestaan. Eerder dan tot vergeving te komen zullen deze
mensen nieuwe daders aanwijzen, want vergeven betekent
identiteitsverlies. En onzekere inhoud van het bestaan.
Anderen zullen blijven steken in kwaadheid, wrok en/of
haat, tot ze er ziek van worden en er dus een tweede maal
berooid van af komen. Deze mensen hangen vast in het ver-
leden, en zijn gefocust op dader en misdrijf. Voor mensen
die op deze manier vast zijn komen te zitten, zal geen enke-
le vergelding ooit tot genoegdoening leiden. Doel is de
dader op zijn/haar knieën krijgen, niet om te vergeven,
maar om te vernederen.
Nog anderen gaan helemaal ten onder aan verdriet of angst.
Deze mensen verstoppen zich in de hoek van de kamer en
nóg voelen ze zich geviseerd. Overspoeld door gevoelens
van ontgoocheling, vertwijfeling, verdriet en zeker angst ver-
vormt de waarneming van de werkelijkheid. Het leven wordt
een hel. Vergeving is totaal niet aan de orde. 
U voelt het wellicht al aankomen. Waar we startten met verge-
ving als gunst voor de dader komen we er meer en meer op uit

dat het slachtoffer in de eerste plaats zichzelf een plezier kan
doen door het gebeuren ‘los te laten’. Een vorm van ‘verlicht
eigenbelang’ zou de Dalai Lama dit noemen (Dalai Lama, Chan
V., p. 132) Vergeving ligt dan in de lijn van ‘acceptatie’, van ‘het
gebeuren een plaats geven’ en ‘het ontwaken in het nu’ of zelfs
‘mededogen’ naar de dader… Het slachtoffer zal ophouden om
zichzelf als slachtoffer te beschouwen en zal de dader niet lan-
ger vereenzelvigen met het ‘misdrijf’, of linken aan ‘schuld’.
Enkel de herinnering aan het onweer is nog aanwezig. De span-
ning en de druk hebben plaats gemaakt voor opluchting… 

Is vergeving dan zo eenvoudig?

Enerzijds ja, eigenlijk wel. Het kost meer energie om kwaad-
heid en wrok te voeden, dan het kost om te vergeven.
Sterker nog: vergeven is pure winst, flow, vrijheid…
Kinderen zijn in deze ware specialisten, de grootmeesters
van vergeving. Kinderen komen mogelijks in dezelfde emo-
tionele en cognitieve cocktail terecht als volwassenen, maar
blijven er meestal niet zo in vastzitten. Op een gegeven
moment is alles terug ‘koek en ei’ en laten ze los wat voor-
heen gebeurde. Eenvoudig, onvoorwaardelijk. 
Anderzijds neen, natuurlijk niet. Anders zou iedereen het
doen. Mahatma Gandhi beweert zelfs dat “vergeven enkel
voor de sterksten onder ons is weggelegd.” En als we het
nodig vinden om mensen als Mahatma Gandhi, de Dalai
Lama, Jezus Christus… voor deze vaardigheid als voorbeeld
te nemen, dan mogen we aannemen dat dit niet zo’n evi-
dentie is. Een gekwetste volwassene heelt niet zo gemakke-
lijk als een kind, blijkbaar. Of wordt dieper gekwetst. Of
heeft meer ‘zelf’ dat kan gekwetst worden… In elk geval:
als we de voorbeelden van het begin van de tekst er terug
bij nemen, dan kan ik enkel herhalen dat weinig mensen de
associatie met vergeving zullen maken.
Vergeving gebeurt (meestal) niet zomaar, maar maakt deel
uit van een proces. Een proces van vallen en opstaan, op
weg naar heling, naar een toestand van niet-gekwetst-zijn,
naar een plaats geven en loslaten. Naar analogie met ande-
re ‘verwerkingsprocessen’ geldt ook voor een proces van
vergeving dat je niet alles zelf in de hand lijkt te hebben. ‘Se
hace camino al andar.’ Het is voor een stuk toekijken en het
leven nemen zoals het komt. De tijd nemen om stil te staan
bij het geleden verlies, het toelaten van de emoties die zich
aandienen, het waarnemen van de denkbeelden die passe-
ren, het vinden van een nieuw evenwicht.

Schuldgevoel en zelfvergeving: 
complicaties voor de dader

Schuld bekennen en berouw tonen is één ding, zelfverge-
ving is terug een merkwaardige stap verder. Zet je hem te
vlot en te snel, dan heb je hoogst waarschijnlijk psychopate
trekken. Zet je hem te traag of helemaal niet, dan ben je
voor eeuwig verdoemd. Op een vreemde manier wordt de
schuldbewuste en berouwvolle dader hier zelf ‘slachtoffer’
van zijn eigen daden.
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Straf ondergaan en boete doen, is de maatschappelijk aan-
vaarde manier om jezelf terug vrij te stellen, maar de harde
schijf van het geweten laat zich niet zomaar wissen.
Schuldgevoel verteert je van binnen uit of kan een leven
lang als een schaduw aan je kleven. Er is verlies van
onschuld, verlies van zelfwaarde, verlies van eergevoel…
Ook hier is het verwerkingsproces zeer individueel bepaald
en is er niet de vrijheid om alles te kiezen. Inzicht kan hel-
pen, therapie kan helpen, een goeie vriend(in), een dagbe-
steding, een overtuiging, een doel… Maar wanneer en hoe
men in het reine komt met zichzelf is moeilijk te zeggen.

Hoop doet leven…

Een zoektocht via bibliotheek en internet bracht me bij aar-
dig wat materiaal. Van christelijke bronnen over boeddhis-
me naar psychologische modellen en nieuwe spiritualiteit.
Verschillende modellen, de ene al meer woorden dan de
andere. Het is mijns inziens goed om als hulpverle-
ner/moreel consulent met deze modellen kennis te maken
en ze als mogelijkheden te klasseren in het achterhoofd.
Intuïtie moet je voeden.
Het feit dat deze bronnen bestaan, betekent bovenal dat
mensen eraan herinnerd kunnen worden dat vergeving nog
steeds een optie is en dat is op zich al een grote verdienste.
Op grote media-aandacht moet het fenomeen immers niet
rekenen. Stel je voor dat het nieuws van 7 plots een mooi
moment van vergeving zou portretteren, en daarna Ter Zake
en Koppen. We zouden ons wellicht afvragen of de VRT in
handen is gekomen van één of andere sekte. Vreemd eigen-
lijk, maar het strijdmodel blijft voorlopig interessanter.
Met het terugvallend kerkbezoek kun je ook deze ‘reminder’
bijna uitsluiten. Laat ons hopen dat de toenemende interes-
se in het boeddhisme en bepaalde nieuwe vormen van spi-
rituele beleving -niet in het minst de ondogmatische vor-
men waarin eigen beleving centraal staat- hier de leemte
wat kunnen invullen. 
In diezelfde zin is er hoop voor de wereld van de hulpverle-
ning en gezondheid. Meer en meer worden enge reductio-
nistische modellen ingeruild voor meer holistische visies.
Gezondheid is mijns inziens een begrip met vele dimensies,
waarvan de ‘spirituele’-lees: levensbeschouwelijke- dimen-
sie er één is. Het terugplaatsen van de mens en zijn pro-
bleem in zijn ‘levensbeschouwelijke dimensie’ vormt wel-
licht een belangrijke verklaring voor de effectiviteit van de
morele bijstand: de ‘kaderswitch’ van probleemgebied naar
‘groter geheel van zijn’ als hefboom tot bewustwording. Een
‘optillende’ beweging van identificatie met de last naar een
gewaarwording-beschouwing-coping.
Ook in justitiële middens is een nieuwe wind voelbaar.
Aanvankelijk aarzelende ontmoetingen tussen justitie en
hulpverlening blijken best mee te vallen. Er zijn de vereffe-
ningsprojecten voor jongeren, ‘alternatieve sancties’ en het
principe van herstelbemiddeling wordt steeds luider toege-
juicht.
Belangrijk is ten slotte -zoals steeds- het onderwijs. Ver ge -

vings gezindheid hoort thuis in het rijtje universele nobele
waarden als verdraagzaamheid, respect, eerlijkheid, naas-
tenliefde… Laat ons hopen dat in deze economische tijden
de opvoeding in universele waarden aan belang kan winnen
en de levensbeschouwelijke vakken (verder) kan overstij-
gen. Misschien is het een idee om dit soort dingen op een
of andere manier meer zichtbaar te maken, waarom niet
zelfs op het rapport? Momenteel ben je de beste als je de 

meeste punten behaalt op ‘kennis’. Nog beter ben je als je
ook een grote inzet toont voor het bereiken van die kennis
en ‘discipline’ toont in de klas. Maar missen we niet nog iets
essentieels voor de mens van de toekomst? Mogen we niet
stilaan gaan verlangen naar een wereld waar de ‘nobele
menselijkheid’ de leiding neemt?
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Rabbijn
Anne Michaels

Verborgen Verleden, Uitgeverij Anthos, Amsterdam, 1997, pp. 172-173

Men vraagt een gerespecteerde rabbijn te komen

spreken tot de gemeente van een naburig dorp.

De rabbijn, die nogal befaamd is om zijn levens-

wijsheid, wordt, waar hij ook heen gaat, om raad gevraagd.

Omdat hij in de trein graag een paar uur voor zichzelf wil

hebben, vermomt hij zich in sjofele kleren en met zijn ver-

weerde gezicht kan hij doorgaan voor een boer. De vermom-

ming werkt zo goed dat hij afkeurende blikken en gefluister-

de beledigingen uitlokt van de welgestelde passagiers om

hem heen. Wanneer de rabbijn op zijn bestemming aan-

komt, wordt hij ontvangen door de hoogwaardigheidsbekle-

ders van de gemeente, die hem hartelijk en met respect

begroeten en zijn uiterlijk tactvol negeren. De mensen die

hem in de trein belachelijk maakten, beseffen zijn belang-

rijkheid en hun vergissing en vragen hem onmiddellijk om

vergeving. De oude man zwijgt. Maandenlang smeken deze

joden -die zichzelf tenslotte goede en vrome mensen vin-

den- de rabbijn ze vergeving te schenken. De rabbijn blijft

zwijgen. Uiteindelijk, wanneer er bijna een heel jaar voorbij

is, gaan ze naar de oude man toe op Grote Verzoen dag, wan-

neer, zo staat geschreven, ieder mens zijn naaste vergeven

moet. Maar nog steeds weigert de rabbijn iets te zeggen.

Geërgerd verheffen ze tenslotte hun stem: hoe kan een hei-

lige man een dergelijke zonde begaan – om juist op deze dag

te weigeren hun vergiffenis te schenken? De rabbijn gelim-

lacht met een ernstig gezicht. “Al die tijd hebben jullie het

aan de verkeerde gevraagd. Jullie moeten de man in de trein

om vergiffenis vragen.”
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Slachtofferschap… Het woord beslaat metaforisch een breed
en gediversifieerd terrein, deze Antenne kan ervan getui-
gen. We zouden in al deze deelaspecten haast vergeten dat
het in aanvang verwees naar onze niet-menselijke naasten
uit het dierenrijk. Gelukkig voor hen zijn de klassieke ‘slacht-
offers’ sterk in de minderheid geraakt en zijn de goden van
tegenwoordig niet meer zo tuk op een stukje, al dan niet
ritueel verkregen, vlees. Dit neemt echter niet weg dat
nieuwe altaren werden opgetrokken waar ze in nog grotere
getale hun ongeluk en hun dood vinden: de wetenschap, de
vooruitgang, de godgelijke mens. Meer nog, de eerbied
inherent aan het klassieke offeren, is spoorloos geraakt. Wat
zich in de biologie dankzij Darwin wel voltrokken heeft,
blijkt in de ethiek een verdonkeremaande zaak: het dichten
van de kloof tussen menselijke en niet-menselijke dieren,
het fundamentele inruilen voor het graduele. Wie het onge-
luk heeft nuttig of lekker te zijn, wordt ontdaan van elke
niet-instrumentele waarde en waardigheid. Wie het ongeluk
heeft als schadelijk beschouwd te worden, verdient zelfs het
leven niet meer. Alleen als je zacht, lief of spectaculair bent,
maak je kans op een gelukkig en voldaan leven.

Laten we even stil staan bij deze zaak en beschouwen hoe
we daartoe zijn gekomen. Op welke manier zijn dieren
slachtoffers van de mens? Hoe kunnen we ze beschermen?
Wanneer, waartegen en ten koste waarvan moeten we ze
beschermen? Zijn ze eigenlijk wel beschermenswaardig tout
court? Kunnen dieren lijden en wat is daar de morele rele-
vantie van? Laten we op expeditie trekken door de weten-
schappelijke en filosofische jungle om beter zicht te krijgen
op mogelijke antwoorden… We gaan daarbij eerst in op
enkele feiten en fenomenen, om ons daarna wat beter in te
werken in de achtergronden van dit alles. 

Feiten & fenomenen

Diagnose van slachtofferschap
Het lijkt logisch om onze tocht de beginnen bij de vraag op
welke manieren het dier het tegenwoordig moet ontgelden
door de mens. De lijst is lang, maar ik zal proberen beknopt,
selectief en niet-sentimenteel te zijn. 

Verkeer
De wildgroei aan wegenprojecten vormt niet alleen voor de
verharding van België en afvoer van water een probleem,
bijzonder grote delen van natuurlijke biotopen gaan op die

Als leven 
lijden dreigt te worden

Reflecties over humanisme voorbij de mens

Anne-Flor Vanmeenen

moreel consulent CMD Roeselare
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manier verloren, een illustratie: per kilometer snelweg gaat
ongeveer 4 hectare natuur in rook op en dan gaan we nog
voorbij aan het kwaliteitsverlies in de overgangszone. De
overblijvende biotopen zijn vaak zo versnipperd dat dieren
de keuze hebben tussen gevangenschap op een veel te
klein gebied, onevenwicht, overbevolking en inteelt, ofwel
hun leven in de schaal werpen bij de uittocht, met slechts
beperkte overlevingskansen. Voor dassen is het verkeer bij-
voorbeeld de grootste doodsoorzaak, in het geval van egels
staat de mortaliteitsscore op 25%. Daarnaast is er nog de
secundaire hinder die verkeerswegen opleveren: lichtpollu-
tie, geluidspollutie, verstoren van de rust bij broedplaatsen
enzovoort. De oplossingen zijn nochtans niet zo ver te zoe-
ken: doordacht wegenbeheer, padden– en dassentunnels,
rasters, wildreflectoren, ecoducten. Hier en daar doet men
daar al echt moeite voor, maar efficiëntie en kostenbespa-
ring wegen meestal toch nét dat beetje zwaarder door. Wie
ligt er wakker van een egel meer of minder?

Veeteelt
De klassieker inzake dierenleed, het open doel voor kritiek:
de productie van dieren met geen enkel ander doel voor ogen
dan hun nutswaarde. Vooral de meest intensieve takken van
de veeteelt schijnen nietsontziend inzake dierenbehandeling.
Ik belicht kort het lot van kippen, varkens en runderen.

Een kuiken ziet het levenslicht, doorgaans kunstlicht. Pech
als het een vleeskuiken is, op zeven weken tijd zal het aan
een moordend tempo van aanvetten tot 80 gram/dag, zijn
slachtgewicht moeten bereiken. Dit is het resultaat van
doorgedreven selectie op economisch nuttige kenmerken,
maar helaas bleven andere eigenschappen buiten
beschouwing. Vaak kunnen de poten zo’n dier niet dragen
en ook het hart-longenstelsel evolueert niet in die mate
mee dat het zo’n blitzontwikkeling kan ondersteunen.
Gevolg: zeer veel pootletsels, ademnood en een mysterieus
‘sudden death syndrome’, maar dat kan hoogstens de pret
drukken en niet de winst. Soms komen ook blaren, zweren
en brandwonden aan poten voor door de ammoniak in de
uitwerpselen.

Intussen is dat kunstmatige levenslicht ook maar relatief:
zo’n onnatuurlijk grote groep gestresseerde dieren hou je
beter in het halfduister, want agressie en kannibalisme vor-
men een substantieel probleem. Gelukkig is daar ook een
handige oplossing voor: de snavelkap. Dat zo’n ingreep pijn-

lijk is, en vaak ook blijft door de ontwikkeling van neuro-
ma’s,(1) moet je erbij nemen; beter dit dan dood gepikt wor-
den door je collegavleeskippen, toch? 

Je zou bijna denken dat legkippen dan toch nog beter af
zijn… Het mag alvast duidelijk zijn dat dat niet opgaat voor
kippen in legbatterijen, zelfs in de vernieuwde versie – een
A4’tje is écht nog steeds belachelijk klein. De mannelijke
kuikens van legkippen zijn dan misschien de beste in het
geheel, zij worden quasi onmiddellijk vergast of versnipperd
omdat deze dieren niet zo efficiënt af te mesten zijn als de
speciaal geselecteerde vleeskippen. Eufemistisch noemt
men deze dan ‘eendagskuikens’, maar ‘wegwerpdieren’
had even goed gekund.

Bij de varkens gaat het er al evenmin bucolisch aan toe. De
vleesvarkens zijn vaak in hetzelfde bedje ziek als vleeskippen:
hartfalen en pootletsels, omdat de groei fysiek nauwelijks bij
te houden is. Neem daarbij in rekening dat de hygiënisch en
praktisch efficiënte vloeren een ramp zijn voor de dieren en
je hebt haast geen varken meer over dat nog sportief te
been is. Door de overbevolking en gebrek aan interessante
prikkels worden deze dieren vaak gek van verveling en
stress, met ernstige gedragsstoornissen als gevolg. Waar
deze nieuwsgierige dieren anders bijna een hele dag in de
weer zijn met wroeten, speuren naar voedsel en verkenning
van het terrein, krijgen ze nu hun eentonig krachtvoer dat
na enkele minuten opgeschrokt is en verder valt er niets te
beleven. Bovendien is de groepshuisvesting voor deze soci-
ale dieren wel een positief punt, maar gezien de biggen
nooit goede sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen en
er onvoldoende aandacht is voor groepsgrootte en -stabili-
teit, kan ook dit uitmonden in stress. 
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Moeder de zeug vliegt op haar beurt dan weer regelmatig in
eenzame isolatie om haar biggen te werpen en te zogen,
waarbij ze extreem beperkt is in bewegingsruimte en -vrijheid.
Vaak kampen deze dieren ten dele door hun ongerief met
reproductiestoornissen, maar dat kan geen punt zijn… we
marineren ze wel in hormonen. Nog zo praktisch dat ze dan
allemaal tegelijk bezwangerd kunnen worden! Gemiddeld na
2,5 jaar wordt de zeug afgevoerd, ze is dan niet meer produc-
tief genoeg. Tijdens de jaren ‘70 mocht ze tenminste nog haar
vijfde tot achtste verjaardag beleven, op z’n minst het dubbele
dus, maar of dat een geschenk was, blijft de vraag natuurlijk…

Telkens herhaalt zich ook hetzelfde verhaal met de bigge-
tjes: na een korte periode worden ze weggehaald zodat de
zeug weer snel opnieuw berig wordt, maar zowel moeder
als jong zien merkbaar af onder deze vroegtijdige scheiding.
Zoogdieren zijn zoals het woord het zelf zegt biologisch echt
geprogrammeerd om een sterke band aan te gaan met hun
jongen en er voor te zorgen. De biggetjes zelf lijden aan wat
dan heet ‘speenschok’ en zijn ook niet voorbereid op de
overgang naar louter vast voedsel. Ze krijgen preventief
antibiotica opgevoerd om de dreigende infecties in te dij-
ken. Een weg terug is moeilijk, zeugen zijn geselecteerd om
weinig te ‘verbruiken’ en mager te blijven, ze zouden zo’n
grote en onnatuurlijk veelvuldige biggentomen in veel
gevallen niet eens langere tijd kùnnen zogen.

Hoe vergaat het ten slotte onze koeien? Ze stellen het door-
gaans al heel wat beter dan de doorsnee kip of het varken.
Ze beschikken veel vaker nog over een uitloop waar ze het
daglicht nog kunnen aanschouwen en hun natuurlijk
gedragspatroon nog deels kunnen ontplooien. Toch stellen
zich daar ook problemen. De melkkoeien worden letterlijk
op enkele jaren tijd uitgemolken. In 1970 stond de jaarlijk-
se productie per koe nog op 4.000kg, nu bereiken we al de
10.000kg. Dat deze evolutie er niet vanzelf is gekomen en
niet ten voordele van de koe uitdraait, laat zich makkelijk
raden. Bovendien moet de koe om productief te blijven, tel-
kens opnieuw drachtig worden, anders valt de melkaan-
maak stil. Maar ook hier ligt de gezinsidylle aan scherven,
de kalfjes worden vrij snel weggehaald van de moeder en
de hele geschiedenis kan zich opnieuw inzetten. 

De vleeskoeien hebben dan weer van een ander laken een
broek. In hun gelederen treffen we de weledele soort ‘belgian
blue’ aan, ook bekend onder de veelzeggende naam ‘dikbil-
koe’. Het betreft een soort die zodanig geselecteerd is geweest
op rubensiaanse proporties dat ze meestal niet eens meer op
natuurlijke wijze kan kalveren, het jong is bij geboorte al zo fors
dat het niet meer door het geboortekanaal kan passeren.
Keizersneden worden zo schering en inslag en krijgen de naam
van ‘lichte medische ingreep’. Normvervaging kan men dat dan
noemen, die ingreep is er niet veel op verlicht en het is niet
duidelijk waarom een koe daar niet onder zou afzien. Een moe-
derdier met een viertal ‘ritsen’ op de buik is meestal een dier
dat al behoorlijk wat pijn heeft geleden in haar leven. 

Dieren zoals schapen, kalkoenen en konijnen maken het al bij
al nog behoorlijk goed, maar we moeten er nuchter in blijven:
beter af zijn dan de gemiddelde kip is géén kunst. Tenslotte
worden ook deze dieren gefokt met het loutere doel ze te
benutten en verwerken, dus ook hier legt de economisch-
instrumentele logica haar dictatuur op. En dan hebben we er bij
dit alles nog het zwijgen toe gedaan over leed tijdens transport
en mogelijk ook het slachten. En dat alles in de naam van gas -
tronomie, want laten we wel wezen: ‘het aantal mensen dat
vlees nodig heeft, is bijzonder klein, laat staan 32 kg vers vlees
(exclusief wild en gevogelte) per jaar per persoon’.(2)

Visserij
Zullen we ons dan maar verzetten tegen deze gang van
zaken en ons beperken tot vis op onze menukaart? Mooie
gedachte, maar volgens de laatste peiling van Stichting
Wakker Dier staan vissen op nummer één wat betreft die-
renleed. Toegegeven, hoewel de aquacultuur stijgt, kan een
groot deel zijn leven nog onbekommerd doorbrengen in
vrije wateren. Men ging er lange tijd van uit dat vissen niet
pijngevoelig waren en hoogstens categorieën als ‘gemak’
en ‘ongemak’ kenden. Er stapelt zich echter steeds meer
evidentie op dat ook zij pijn en angst kunnen voelen. De vis-
sen raken in het net en voor zover ze daar al niet sterven,
zouden ze aanzienlijke stress doorstaan. Eens boven het
wateroppervlak wordt het allemaal nog wat erger, ze stik-
ken langzaam, worden levend ingevroren of levend gestript
van ingewanden. Als vissen nou eens konden jammeren en
schreeuwen, dan zag alles er misschien heel anders uit…
Een bijzonder geval stelt daarbij de paling die vaak in een
zoutbad ‘ontslijmd’ wordt. Deze procedure zou voor ons haar
equivalent kennen als het oplopen van ernstige brandwon-
den, bepaald niet gezellig dus. Er gaan dan ook terecht
stemmen op om vissen eerst te bedwelmen, zoals dat bij
andere dieren vereist is voor de slacht. Een goede mogelijk-
heid hiertoe zou een ‘stroombad’ vormen, letterlijk een bad
onder stroom. Aansluitend kan de sportvisserij ook haar con-
clusies trekken: het doet de vis dus wél iets, en zelfs heel
wat, om aan de haak geslagen te worden. 

Een betere behandeling van vissen is dus aangewezen,
maar niet enkel van te vangen vis, ook van de collateral
damage bij het vangen. Visvangst gebeurt vaak nog weinig
selectief, maar je kunt geen omelet bakken zonder een ei te
breken zeker? Wie bovengehaald wordt zonder dat het de
bedoeling was, die is gewoon pechvogel. Voor dolfijnen en
albatrossen als zinloze slachtoffers is er reeds aandacht,
maar de lijst van pineuten is veel langer dan dat.

Vermaak
Niet alleen de maag wil wat, ook andere activiteiten eisen
hun tol aan dierenleed op. De meeste vormen van volksver-
maak en folklore die uitgesproken dieronvriendelijk zijn, zijn
gelukkig afgeschaft of aan banden gelegd. Circussen mogen
niet zomaar dieren meer meezeulen, dierentuinen zijn stren-
ger gereglementeerd, er worden geen katten meer van de



Ieperse torens gegooid. Niettemin zijn we er nog lang niet,
duizenden stieren laten bijvoorbeeld in de naam van traditie
jaarlijks het leven bij stierengevechten en rodeo’s. Zou het
werkelijk onontbeerlijk zijn dat weerloze, opgejutte dieren
tot de uitputting en een pijnlijke dood gedreven worden om
de menselijke moed en behendigheid te illustreren? Kan
zoiets werkelijk een element zijn van nationale trots? 

Plezier kan natuurlijk ook esthetisch van aard zijn, de dieren-
handel is een van de lucratiefste ter wereld. Massa’s exoti-
sche en vaak erg zeldzame dieren verlaten hun leefgebied in
verborgen compartimenten en veel te kleine kooien, meest-
al zonder voedsel of watervoorziening om ergens aan de
andere kant van de wereld te eindigen als blikvanger. Omdat
de overgang voor het dier zo bruusk is en de verzorging vaak
ondermaats, is de levensduur sterk beperkt. Tenminste als ze
het ooit zover schoppen, want om en bij de 75% van de die-
ren sterft nog tijdens het transport zelf. Andere dieren hoe-
ven die lijdensweg dan weer niet te doorstaan, ze ogen
beter als ze al dood zijn. Zeesterren en zeepaardjes beston-
den als soort bijna alleen nog onder de vorm van souvenirs.

Testen
Ter afsluiting kunnen we nog een klein boekje open doen
over het onderzoek en zijn repercussies op het dierenleven.
In de UVV-info Beestig Vrijzinnig stond destijds een uitge-
breid dossier over de pro’s en contra’s van testen op dieren,
de geïnteresseerde lezer kan daar terecht voor meer uitge-
breide informatie. Het lijkt erop dat het bewustzijn groeit
dat àls testen op dieren al kan, dit werkelijk een verdraaid
goed doel moet hebben. Onderzoeksprojecten naar de
nadelige gevolgen van genotsmiddelen als sigaretten, kun-
nen blijkbaar niet meer door de beugel. De vraag blijft
natuurlijk wel wat zich een ‘heel goed’ doel laat noemen.
Een aidsvaccin lijkt wel te kwalificeren, maar wat moeten
we denken van militaire experimenten en ruimtevaart? Kun
je aapjes doorboord en doorprikt voor allerlei meetappara-
tuur de ruimte in keilen, een gewisse dood tegemoet? Kun
je ze met elektroshocks aanleren hoe ze een virtueel vlieg-
tuig moeten stabiel houden, om ze vervolgens herhaaldelijk
en intensief te bestralen, allemaal uit interesse naar hoe
lang het duurt voor ze te ziek zijn om nog te sturen? Kun je
op dieren schieten om na te gaan welk type wonden een
nieuw wapen oplevert? Dit zijn natuurlijk krasse voorbeel-
den, maar dat neemt niet weg dat ze voorkomen of recent
voorgekomen zijn. Militaire experimenten zijn nooit zacht-
zinnig, knuffeltherapie is nu eenmaal geen goede strategie,
er moeten wapens getest worden. Maar de informatie moet
dan weer bij voorkeur geheim blijven, dus het criterium dat
informatie moét uitgewisseld en bekend gemaakt worden
om nodeloze experimenten te vermijden is ver heen. De
aantallen onderzoeksslachtoffers lopen aardig op.

Een ander strijdpunt lijkt het testen van chemicaliën. Deze
worden intraveneus, subcutaan, op de huid, in het oog en
via dwangvoederen toegediend aan speciaal daartoe

gekweekte dieren. Omdat er precies moet nagegaan wor-
den hoe schadelijk, irriterend of giftig een substantie is,
wordt er zeer lang doorgegaan met het testen -je moet
toch zeker zijn!- en hebben de proefkonijnen(3) een behoor-
lijk lange lijdensweg voor de boeg. Voor cosmetische mid-
delen vindt men dit duidelijk al niet meer gepast en is er
reeds een testverbod uitgevaardigd met een uitdoofperio-
de. Maar is het dan wel gepermitteerd voor kunstsneeuw,
een nieuwe ovenreiniger of een nieuw kleurtje in de
m&m’s?(4)

Ten slotte kan men zich ook vragen stellen bij bepaalde
psychologische experimenten. Als men beweert dat dieren
te fundamenteel verschillen van mensen om van lijden te
kunnen spreken bij experimenten, waarom voert men ze
dan uit? Als aapjes slechts schijnbaar depressief worden
van pakweg isolatie en moederdeprivatie, wat leren we er
dan precies mee over mensen? Het lijkt eerder de gelijke-
nis te zijn die de experimenten nuttig maakt. Als de aapjes
hun eetlust verliezen, wegkwijnen in een hoekje, immuni-
teits– en groeistoornissen vertonen, en apathisch worden,
hoe kunnen we dan stellen dat ze niét afzien en ongeluk-
kig zijn? De meeste herstellen ook niet meer van dit soort
experimenten en worden beschouwd als ‘psychologisch
vernietigd’. 

Daarnaast hebben we nog een andere, bij wijlen sadistische
klasse van onderzoeken: partiële bekrachtiging en extinctie-
gedrag. Het eerste komt neer op frustreren en kwellen van
verwachtingen die we wel zelf eerst ingeprent hebben, het
tweede durft al eens uitmonden in bewerkstelligen van
‘aangeleerde hulpeloosheid’. Klassieker: men stopt een dier
in een ruimte waar het schokken krijgt toegediend maar
waaraan het kan ontsnappen mits verplaatsing of stellen
van een handeling. Later zorgt men ervoor dat de ontsnap-
pingsmogelijkheden wegvallen en dat het dier schokken
ontvangt, wat het ook onderneemt. Het dier wordt wanho-
pig en gefrustreerd, het doet op de duur geen poging meer
om nog te ontsnappen ook al zijn de mogelijkheden weer
voor handen. Voor het behaviourisme pleit tenminste nog
dat ze resoluut uitgingen van ‘the black box’ en dat daar bij
dieren niet bijster veel kon in zitten. Tegenwoordig weten
we echter wel beter en toch vindt dat soort onderzoek nog
steeds plaats. 

Wel en wee
Tot nu toe werd de vraag of dieren al dan niet kunnen lijden
nog niet uitgebreid benaderd. We kunnen er moeilijk aan
voorbij gaan, want misschien is pijn bij dieren wel zo erg
niet, is het allemaal nogal antropomorf ingekleurd en kan er
van lijden al helemaal geen sprake zijn? Misschien missen
varkens die geboren en getogen zijn in gevangenschap hun
natuurlijke gedragingen niet? Misschien hebben dieren wel
pijn, maar voelen ze die niet? Het antwoord op deze vragen
werpt een mogelijk heel ander licht op alle bovenstaande
prima facie horrorverhalen. 
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Pijn
Laten we vertrekken van onze observatie: de meeste dieren
vertonen uitwendige tekenen van pijn.(5) Prooidieren zijn
natuurlijk wat discreter in hun pijnuitingen dan roofdieren, dat
is in hun evolutionaire voordeel. We moeten ook dat soort
beschouwingen in rekening brengen en onze observatie
nuanceren. Maar we stellen dus vrij algemeen dat ze door-
gaans wel tekenen van pijn vertonen, daarbij komt nog dat
ze ook stresshormonen produceren in onaangename of alar-
merende omstandigheden, en die zijn -mits enige moeite-
meetbaar. Ze beschikken ook over een gelijkaardig zenuw-
stelsel en reageren gelijkaardig op pijn zoals wij dat zouden
doen, bijvoorbeeld verhoogde hartslag, verhoogde bloed-
druk, pupilreflex… We kunnen zoals Voltaire stellen tegen-
over de cartesianen die dieren als ‘automaten’ beschouwden:
waarom zouden dieren gemaakt zijn om alle tekenen van pijn
na te doen, maar die niet te voelen?(6) Natuurlijk is pijn méér
dan een fysiologisch gebeuren, ook affectieve en cognitieve
elementen spelen bij ons een rol. Geen controle hebben over
pijn maakt de pijn bijvoorbeeld doorgaans erger. Hetzelfde
fenomeen is echter ook al vastgesteld bij ratten. Veel dieren,
voornamelijk zoogdieren dan, lijken ook een minimale affec-
tieve en cognitieve beschouwing van pijn te hebben. Dit jaar
wees onderzoek aan de universiteit van Utrecht nog uit dat
dieren pijn ook als ‘emotioneel onaangenaam’ kunnen erva-
ren. Het neocartesiaans verhaal dat dieren onbewust en
‘automatisch’ pijn verwerken zoals wij ’s nachts adequaat
maar onnadenkend van zijde keren omdat we op onze pijn-
lijke arm liggen, lijkt dus op de terugweg. Bij ons kan het dan
wel allemaal complexer zijn, maar primitieve emoties, impul-
sen en belevingen zijn geen eigendom van de neocortex die
ons zo typeert. Hogere vormen van reflexief bewustzijn zor-
gen er wel voor dat pijn misschien anders beleefd en geka-
derd wordt, maar het is er niet de voornaamste component
van; het fenomenale bewustzijn is óók van tel. Dieren kunnen
dus vaak echt wel pijn voelen.

Lijden
De vraag wordt moeilijker, lijden als begrip is nog complexer
dan pijn. We zouden het kunnen benoemen als een zeer
onaangename emotionele staat geassocieerd met pijn, smart
of nood. Door te spreken van ‘geassocieerd met’ kunnen we
in het midden laten of deze laatsten een vorm van lijden zijn,
dan wel de oorzaak ervan, maar het is duidelijk dat de begrip-
pen sterk verbonden zijn met elkaar. Ze vallen echter niet
samen, onder lichte, plezierige of betekenisvolle pijn hoef je
namelijk niet te lijden. Daarmee komen we op het punt dat
vooral de betekenis, de context en de verwachtingen de
intensiteit van het lijden zullen bepalen. Betekenisgeving en
verwachtingen zijn uiteraard afwezig tot beperkt bij dieren,
maar hun al dan niet gedeeltelijke afwezigheid wil niet
beduiden dat er geen lijden is tout court. Belangrijke factoren
zijn nog geen noodzakelijke voorwaarden. Meer nog, soms
kan hun afwezigheid net het lijden vergroten. Gemiddelde
maar uitzichtloze pijn kan groot lijden veroorzaken maar per-
spectieven op beterschap kunnen erg troostgevend werken.

Een dier kan dan wel niet voorzien dat het zijn hele leven zal
afzien, maar het kan ook niet voorzien dat een experiment
binnenkort zal aflopen. Het mist zowel de tragiek als de
troost. En net omdat het niet of nauwelijks afstand kan
nemen van de pijn, ziet het er misschien wel méér onder af,
het kan niet relativeren of voldoende begrijpen wat er aan de
hand is. Dit zijn weliswaar gissingen, maar ze kunnen alvast
een ding illustreren: het is niet noodzakelijk zo dat minder
bewustzijn, automatisch minder leed betekent.

We hebben ook al geregeld het woord ‘angst’ laten vallen,
een primitieve emotie die vooral verknoopt is met ons lim-
bisch systeem, dat we delen met vele dieren. Het lijkt aan-
nemelijk dat voor deze gewaarwording grosso modo het-
zelfde geldt als voor pijn. Omdat de meeste dieren niet
goed kunnen anticiperen, is het bijvoorbeeld niet gezegd
dat ze ‘doodsangst’ kennen, zelfs niet als ze met de neus op
de feiten, in concreto een gedode voorganger, worden
gedrukt. Maar anderzijds kunnen ze zichzelf ook geen moed
inspreken of hun gemoed temperen. Ze kunnen met hun
angst weinig meer aanvangen dan ze te ondergaan. Het is
dan ook voorstelbaar dat bijvoorbeeld varkens, die onder-
aan de sociale ladder staan of in een nieuwe groep worden
gezet, aanzienlijk lijden onder hun sociale stress. 

Welzijn
We weten dus dat dieren pijn kunnen voelen en lijden kun-
nen ervaren. De vraag stelt zich echter of afwezigheid van
pijn en lijden voldoende zijn om van welzijn te kunnen spre-
ken. Een minimale en klassiek geworden vereistenlijst voor
dierenwelzijn is de volgende: vrijheid van honger en dorst,
vrijheid van ongemak, vrijheid van pijn, verwonding en
ziekte, vrijheid van angst en spanning, vrijheid om normaal
gedrag te vertonen. Veel vraagtekens bij zo’n lijst lijken er
niet te zijn, de voorgestelde zaken lijken vrij vanzelfspre-
kend. Niettemin moest het bevochten worden om deze lijst
in de praktijk uitgevoerd te krijgen en moet het nog steeds
bevochten worden. Vooral de laatste twee punten zijn nog
verre van geïmplementeerd in de veeteelt bijvoorbeeld, ook
al gaat het om absolute minimumnormen. In laboratoria is
het zo mogelijk nog erger gesteld.

Opvattingen over wat welzijn nou eigenlijk is, lopen nogal
uiteen. Sommigen bepalen het als ‘goed functioneren’, met
vooral betrekking op gezondheid, aanpassing, groei, produc-
tie... Er werd echter al overtuigend geargumenteerd dat
welzijn meer moet inhouden dan dergelijke aspecten. De
boer die zich verdedigt met de boutade dat een productief
dier, een tevreden dier is, slaat de bal danig mis: een der-
gelijk verband is absoluut geen logische noodzakelijkheid.

Andere zien welzijn als een meer gevoelsmatige zaak, ze
focussen op de vierde vereiste en verwijzen naar ervaringen
als tevredenheid, plezier, angst, frustratie, pijn... Zoiets lijkt
in de praktijk echter moeilijk te bepalen of meten, wanneer
is een dier echt ‘gelukkig’?



Een derde groep benadrukt vooral de integriteit van het
dier als welzijnsfactor. Procedures als snavelkap, ont-
hoornen, vleugelknippen, brandmerken, staartamputa-
tie, maar ook selecteren op louter economisch nuttige
(de dikbilkoe) of wenselijke eigenschappen (een mak
hondje of transgene muis die ‘van nature’ menselijke
kanker ontwikkelt) zijn uit den boze. Structurele, aange-
boren welzijnsproblemen zouden a priori niet mogen
voorkomen.

Andere welzijnsadvocaten richten hun pijlen vooral op het ont-
breken aan mogelijkheden om natuurlijk gedrag te ontplooien.
Dieren zouden naar antieke visie over een soort telos beschik-
ken, een ontwikkelingsdoel dat hun gedrag en ontwikkeling
stuurt. Dwarsboming van deze natuurlijke wasdom en evolutie
leidt tot frustratie en ontevredenheid. De kritische vraag laat
zich echter stellen of dieren wel hun natuurlijke gedragingen
missen als ze die nooit gekend hebben? Om dit te achterhalen
zit er niets anders op dan de proef op de som te nemen. Als
een kip omringd door uitgekiende hindernissen evenveel
moeite doet om haar ei in een broedbak te gaan leggen als ze
doet om aan voedsel te raken na 24 uur vasten, dan kun je
besluiten dat ze die erg belangrijk vindt en dat een opgesloten
kip die moet leggen zonder hok, dit wellicht niet apprecieert.
Als je ziet wat voor moeite varkens zich getroosten om hun uit-
werpselen op een aparte plaats te laten vallen en niet midden
hun leefruimte, begin je te begrijpen dat ze het vast onprettig
vinden om dat in de standaard varkenshouderij wel zo te moe-
ten doen. Aan de hand van dergelijke ethologische experimen-
ten kan onderzocht worden hoe belangrijk varkens stro vinden,
wat een kip over heeft voor een stofbad, hoeveel moeite die-
ren doen om bij hun jongen te geraken enzovoort. Op deze
manier tekent zich af wat dieren echt waardevol vinden en
onder welke gebreken ze dus waarschijnlijk lijden. 

Modern times
Het mag duidelijk zijn dat over het wel en wee van dieren
het laatste woord nog niet gezegd is. Kennis is gebrekkig,
suggestief, confligerend en soms ook moeilijk te verzamelen
op ethisch verantwoorde wijze (zonder belastende experi-
menten). Maar niettemin is de kennis al meer dan voldoen-
de om een heleboel veranderingen te kunnen onderbouwen.

Het gebrek aan respect voor dierenwelzijn vindt dus zijn oor-
zaak niet of niet alleen in ontoereikende kennis, maar voor-
al in de achtergrondfilosofie. We worstelen met een eeu-
wenoud en nauwelijks bevraagd antropocentrisme, en dit
combineert kwalijk met de tendensen binnen de economie.
De laatste jaren zien we grote veranderingen binnen de
agro-industrie, de relatie tussen mens en dier, en de betrok-
kenheid die daarbij hoort, is teloor gegaan. Door ‘noodge-
dwongen’ schaalvergroting kent de boer zijn dieren niet of
nauwelijks meer, eens het gaat om honderden of duizenden
dieren is dat simpelweg onmogelijk geworden. Voeg daar-
aan de specialisatie toe die alle levensfasen van het dier
opbreekt (fokkerij, vermeerderingsbedrijf, vetmestbedrijf…)
en je krijgt echt de befaamde marxistische vervreemding
tussen ‘product’ en producent. De weg ligt open om door de
buitengewoon intense mechanisering van het gehele proces,
ook het dier als een mechanisch onderdeel van het produc-
tiesysteem te zien. Het dier verliest zijn gelaat en kan op
deze manier geen appel meer maken op onze morele
gevoelens die al zo kwetsbaar zijn in de strijd tegen het
schijnbaar ontembare kapitalisme. De veeboer is daarbij ook
slechts een pion in het spel, en heeft het buitengewoon
moeilijk zich te handgaven als hij protest wil aantekenen en
het anders wil doen. Anders is duurder want minder ‘effi-
ciënt’, meer ruimte voor minder dieren, meer tijd, meer faci-
liteiten. Een zoöcentrisch ontwerp brengt beduidend meer
kosten met zich mee, de overheid moet die mee helpen dra-
gen en de consument moet die willen betalen. De verant-
woordelijkheid voor het dierenleed is zeer ruim gedeeld.

Achtergronden en denkpistes

Geschiedenis van de heerschappij
Tijd om even halt te houden bij de visies die onze houding
ten opzichte van dieren bepaald hebben of bepalen. Het
antropocentrisme maakte als begrip reeds zijn opgang,
laten we ook over dit aspect ons licht eens schijnen. Deze
houding is namelijk niet vanzelfsprekend, andere culturen
kennen die soms niet of in mindere mate. Anderzijds boogt
deze visie terug op een lange geschiedenis en doordringt ze
zowel religieuze als seculiere levensbeschouwingen.

In den beginne
De menselijke heerschappij wordt in de Bijbel, het basis-
boek van onze cultuur, sterk naar voor gebracht. De mens is
gemaakt naar Gods beeld en is dus de meerdere van al het
andere leven op aarde. “Wees vruchtbaar en wordt talrijk,
vervult de aarde en onderwerp haar, heerst over de vissen
der zee en over het gevogelte des hemels en over elk
levend wezen dat op de aarde kruipt.” Bij Noah wordt het
nog krasser: “En de vrees en de schrik voor u zij over al het
gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al
wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee: in
uw hand zijn zij gegeven. Alles wat leeft en beweegt zal u
tot spijze zijn; ik heb u alles gegeven evenals het groene
kruid.” PS: er zijn dus ook planten om te eten…
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Nu moeten we deze verhalen ook binnen hun context
begrijpen. Op het ogenblik dat dit bedacht en neergepend
werd, was de natuur nog een woeste en wispelturige
tegenkracht. Deze grillige, gedemoniseerde kracht moest
getemd en beheerst worden en God sluit zich hier slechts
bij aan. 

Daarnaast moet belicht worden dat er af en toe ook dier-
vriendelijke opmerkingen hun weg vonden naar het Boek:
Jesaja droomt van een wereld zonder doden of slachten
en Neot bevrijdt jachtdieren. Bovendien kan dit ‘heersen
over’ ook gezien worden als een welwillend rentmeester-
schap, met oog voor de noden van elk wezen. Meester en
tiran zijn tot op heden nog geen synoniemen van elkaar!
Maar dan blijft er bij mij toch een verhaal oprispen dat de
fundamentele kwestie pijnlijk bloot legt: Abraham moet
zijn zoon offeren om zijn onwankelbaar geloof te demon-
streren, maar God vervangt de zoon op de slachttafel
barmhartig door een dier. Zo’n beest dat met heel die
affaire niets te maken heeft, mag dus de bittere pil slik-
ken. Waarom moet er nog iets geofferd worden, God wist
toch wat hij wou weten? En waarom dan nog een levend,
voelend dier? De dood van een dier lijkt volkomen triviaal
en betekenisloos.

Het Nieuwe Testament is al wat milder, maar Jezus was in
tegenstelling tot zijn broer Jacobus en in weerwil van wat
‘vegetarian christians’ beweren, geen vegetariër, hoogstens
een dierenvriend. Verschillende splintergroepen van het
vroege christendom bijvoorbeeld essenen en ebionieten
waren wel (semi)vegetariër, veganist of ‘straight edge’,
maar dit had meer te maken met hun dualisme en hun
afschuw van wat materieel en ‘lustgevend’ was, dan met
grote dierenliefde. De status van dieren wijzigt dus niet sub-
stantieel.

Het vervolgverhaal
Deze manier van denken werd ook bekrachtigd door ten-
densen die in het Grieks-Romeinse denken leefden.
Noemen we bijvoorbeeld het aristotelische denken waar-
in het redeloze ten dienste staat van redelijke, de natuur
maakt niets dat nutteloos is en dieren zijn er voor de
mensen. Thomas van Aquino borduurt hier eeuwen later
enthousiast op verder. De Romeinen wijdden op hun beurt
het Colosseum in met de publieke dood van 5.000 dieren.
Onder invloed van het christendom verdwenen langzaam
de gladiatoren uit de arena’s, maar de dieren mochten bij
gebrek aan ziel en dus heilige waarde, nog lang blijven in
het stof bijten.

Er kwam later toch een nuance: gebrek aan medelijden is
een onedele karaktertrek en mag niet gecultiveerd worden.
Omdat medelijden voor mens en dier in elkaars verlengde
liggen, mag je niet buitensporig brutaal omgaan met die-
ren, want dan ontspoor je misschien ook tegenover men-
sen. Nog steeds antropocentrisme met de grote A. 

In de renaissance verbetert het er niet veel op. De heilige
ziel moet plaats ruimen voor inherente waardigheid,
kracht en potentie. Enkele voornamen als Leonardo Da
Vinci en Giordano Bruno houden er wel een vegetarische
levensstijl op na, maar op grote schaal komt er voor de
dieren geen verandering.

De zegevierende wetenschap drumt mens uiteindelijk uit
het middelpunt van de wereld en toch werd het allemaal
nog slechter voor dieren. Descartes en zijn mechanicisme
die reeds aan bod kwamen, besluiten dat dieren geen pijn
kunnen ervaren, ze zijn slechts materie en geen ‘ziel’. We
moeten ze beschouwen als machines of automaten.
Anderzijds zijn ze wel interessante studieobjecten, waarmee
het tijdperk van de -onverdoofde- vivisecties en dierenex-
perimenten aanbreekt.

Aan de andere kant van het spectrum verschijnen denkers
als Rousseau, die vanuit hun romantisch natuuridealisme
voor meer zachtaardigheid pleiten. Grote morele lichtba-
kens als Kant beweren dat we dieren niets verschuldigd zijn,
maar Bentham maakt een verpletterende tegenopmerking
die nog steeds nagalmt: “The question is not can they reason,
nor can they think, but can they suffer?” In 1822 komt er in
Groot-Brittannië een eerste wet tegen wreedheid tegenover
dieren met de Royal Society for Prevention of Cruelty
against Animals als belangenvertegenwoordiger; de eerste
stap is gezet.

Een heuse aardverschuiving komt er met onze goede vriend
Darwin. De mens stamt af van het dier, de link is gelegd, de
verschillen zijn hoofdzakelijk gradueel. De mens beschikt
dus niet meer over een goddelijk of natuurlijk voetstuk en
moet in de rij gaan staan tussen de andere levende wezens.
De intellectuele omwenteling komt er echter maar veel
later en op ethisch vlak blijven de implicaties halfslachtig.

Bescherming, rechten en plichten
We weten nu dus dat dieren kunnen (pijn) lijden en we heb-
ben er een idee van waar dat antropocentrisme vandaan
komt. Het is geen weergave van de natuurlijke orde, maar
gewoon een diepgewortelde ideologie als een ander. Wat
kunnen we uit dit alles besluiten? Moeten we het dier als
slachtoffer van de mens beschermen tegen verder leed?
Verdient hun lijden morele consideratie? 

Velen stellen van niet, we kunnen hoogstens aangesproken
worden op edele trekken als menselijkheid, empathie en
welwillendheid, maar fundamentele bescherming dringt
zich niet op. Dieren zijn geen morele agenten, ze zijn niet
rationeel, maken geen deel uit van een rechtsgemeen-
schap, ze begrijpen niet wat moraal en de geconsolideerde
vorm daarvan, het recht, inhoudt. Wie geen rechten kan res-
pecteren, verdient er ook geen te dragen. De enige morele
recipiënten zijn morele agenten, want om het systeem niet
uit te hollen, is deze symmetrie noodzakelijk. 



Dan zitten we echter in de knoei met de meeste kinderen,
mensen met een mentale handicap, dementie of autisme
spectrumstoornis. Al deze personen kunnen immers ook
geen deel uitmaken van een rationele, autonome, bewust
en doordacht moreel agerende gemeenschap. De populaire
contracttheorie, die moraal opvat als een ongeschreven
overeenkomst tussen bewuste, weldenkende mensen, komt
dus in de problemen en is daar tot op heden nog steeds niet
uit geraakt. 

Utilitarisme
Het gaat dan ook niet om rechten, rationaliteit, autonomie
en rechtsbesef menen de utilitaristen in het kielzog van de
prominente Peter Singer. Wat telt is wat Bentham vooropge-
steld heeft: kunnen dieren lijden? (pathocentrisme) Gezien
het antwoord daarop positief is, is er geen reden om hen uit
te sluiten uit onze morele gemeenschap. Pijn of lijden tellen
in gelijke mate bij elk wezen, of het nu menselijk is of niet.
Dit betwisten zou neerkomen op speciësisme, onderscheid
maken puur op basis van al dan niet behoren tot een
bepaalde soort, en daar zit een luchtje aan. Gelijke belan-
gen moeten in gelijke mate doorwegen in de morele calcu-
lus. We moeten bekijken welke consequenties een keuze
heeft (consequentialisme) en als die een negatieve balans
toont, dan moeten we ervan afzien. Het lijden van een dier
weegt bijvoorbeeld niet op tegen gastronomische belangen
van de mens. Het vinden van een vaccin misschien nog net,
het hangt er dan van af wat je allemaal in rekening neemt.

Maar als we dan een gevoelloos mensenras zouden kweken,
zouden we dat dan mogen opeten of inzetten in experimen-
ten? Het voelt toch een beetje contra-intuïtief aan. Als je
bovendien alleen de aandacht richt op het algemeen belang,
dan sneuvelen nogal wat individuele belangen. Niet alleen de
ervaringen, maar ook de drager van de ervaringen telt toch?
En heeft naast de consequentie de intentie dan geen belang?

Rechten
De oplossing voor deze impasse lijkt gevonden te kunnen
worden in de rechtenvisie van voorvechters als Tom Regan.
Het schandaal situeert zich niet in de sferen van slechte
behandeling van dieren, maar in de aantasting van hun

waardigheid en zelfbeschikking. Zoogdieren zijn subjects of
life, ze beleven hun leven en de kwaliteit ervan bewust, ze
leven volgens hun eigen inzichten, voorkeuren, gevoelens
en verwachtingen, ze leiden naar hun aard en mogelijkhe-
den een biografisch leven dat hun bewust toebehoort. Het
subject op zich telt, ieder heeft zijn welzijn dat op zich
belangrijk is, los van mogelijk nut voor derden. Het is dus de
uitbuiting en de onderdrukking van dieren die zo problema-
tisch is, we beschouwen ze als middelen in plaats van doe-
len op zich. Slaven, vrouwen en kinderen hebben reeds het
juk van de onderdrukking van zich kunnen afwerpen, het
wordt tijd dat de moreel blinde vlek voor dierenleed zich
ook oplost. We dienen de lijn door te trekken, als we
bepaalde mensen hun rechten niet willen ontnemen, is er
geen reden om subjects of life hun rechten te ontzeggen
zonder in de val van willekeurige discriminatie te trappen. 

Hoogverraad, zo verloochenen we de menselijkheid en het
humanisme. Rechten hangen samen met bewuste keuzes en
sociale contexten. Dieren vallen daarbuiten en de mens ver-
liest zijn eigenheid als hij dieren ook rechten toekent. Ook al
verdienen dieren misschien consideratie, rechten zijn een
exclusief menselijk concept! Eminente humanisten als Paul
Cliteur die een lans breken voor dierenrechten worden vanuit
deze retoriek de deur gewezen. Het betreft een misverstand,
rechten en verplichtingen worden door elkaar gehaald.
Rechten geven uit op verplichtingen, maar verplichtingen kun-
nen ook voortkomen uit iets anders dan rechten. Misschien
hebben we wel plichten tegenover dieren, maar daarom heb-
ben zij nog geen rechten tegenover ons. Wie zou die rechten
trouwens moeten verdedigen, zij kunnen het alvast niet zelf…

Feminisme
Zo kun je misschien bij elk argument wel een tegenargument
verzinnen. Voor onze emotionele, intuïtieve verontwaardiging
moeten we zogezegd een redelijke argumentatie bedenken
om niet voor subjectief en overgevoelig versleten te worden,
maar dit is een typisch mannelijke manier van denken. Als
we afstand doen van de typisch patriarchale overheersings-
ideologie, minder denken in hokjes en klasses of in abstracte
principes, maar ons gewoon open stellen voor het concrete
leed, komen we vanzelf in beweging. Empathie is meer dan
een beetje irrationeel sentimentalisme, daar gaan ook affec-
tieve en cognitieve vermogens mee gepaard. Ethiek is geen
sommetje van regels, het is je openen voor concrete, context-
gebonden situaties en luisteren naar je waardevolle, morele
intuïties, aldus de feministische zorgethiek.
Allemaal goed en wel, maar bijvoorbeeld wilde dieren wil-
len geen medelijden, ze willen autonomie. Is deze visie niet
te veel gekleurd door onze omgang met gezelschapsdieren?
En hoe kunnen we andersdenkenden overtuigen van ons
aanvoelen dat dieren respect verdienen, als we het niet
mogen beargumenteren? Rest er iets naast willekeur als je
‘the force of the better argument’ uitsluit? Of steunt deze
vrees nu op kortzichtigheid gevoed door eeuwenlange man-
nelijke dominantie van het ethisch discours? 
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Moraal van het verhaal
De zaken liggen er niet eenduidig voor. We zouden nog ver-
schillende gedachtegangen kunnen weergeven om dierenleed
al dan niet -soms- te rechtvaardigen. Ook de voorbeelden wer-
den beperkt, we hadden gerust nog een boompje kunnen
opzetten over de jacht, bonthandel, rituele slachting, geneti-
sche modificatie, verwaarlozing van huisdieren enzovoort.
Bovendien zijn alle visies slechts in een notendop weergege-
ven, ze zijn veel fijnzinniger opgebouwd dan deze ruwe schets. 

Feit blijft wel dat het erg moeilijk is om mensen een
onweerlegbare exclusieve waardigheid toe te kennen, zon-
der die ook aan -bepaalde- dieren te moeten toekennen,
tenzij je daarbij erg vooringenomen wil zijn. De vraag stelt
zich zelfs of waarden wel een cognitieve zaak zijn?
Misschien zijn ze niet van nature inherent aan de dingen en
is het gewoon een emotieve projectie van ons? De mens is
dan de meter van de dingen, maar niet langer de maat.
Zouden buitenaardse wezens overtuigd zijn van onze waar-
de en waardigheid als ze onze planeet overvielen en ons tot
slaaf maakten? Het enige argument dat we nog in handen
zouden hebben, lijkt wel het ontzaglijke leed dat we zouden
ervaren. Hebben dieren daar dan niet ook recht op?

Wat er ook van aan is, zomaar voorbij gaan aan het huidige
leed is niet meer mogelijk. Het gaat er niet om dieren te
vermenselijken zoals dierenadvocaten wel vaker naar het
hoofd krijgen geslingerd; als de dieren al weer gewoon dier
mochten zijn in plaats van ding, waren we al heel wat ver-
der. Daarna is er nog steeds ruimte om te bedenken hoe ver
onze bescherming en toegeving moet reiken. Het moet ook
geen zaak zijn van alles of niets, er kan proportioneel
gewerkt worden, op maat van de capaciteiten en de aard
van het wezen dat we in beschouwing hebben. 

Gedachten zijn dus vrij, elk denkt er het zijne van, maar weet
wat je eet of verbruikt, en vooral ook: waarom. De huidige,
wijzigende houding ten opzichte van dieren is geen teken van
sentimentalisme en het is ook geen secundair probleem, er
zijn zeer grote evoluties aan de gang met zeer verstrekkende

gevolgen. Miljoenen dieren zien af, wij zijn het als morele
wezens aan onszelf verplicht om daarover verantwoording te
kunnen afleggen. In plaats van de vernietiging van het huma-
nisme, lijkt me net daarin de kern ervan te schuilen. 

De (vernietigende) mens-dierhiërarchie in het verlengde van
onze biologische geschiedenis zien, is een naturalistische
dwaling. Oorlog is ook ‘natuurlijk’, dat maakt het nog niet
acceptabel. De natuur heeft geen uitstaans met rechtvaardig-
heid, de feiten en hoe het ‘zou moeten zijn’ komen nu een-
maal niet overeen. Het is net onze taak om in ons handelen
naar de dichting van die kloof te streven, omdat we méér
zijn dan een brok natuur, omdat we wel dier zijn, maar daar-
om nog geen beest. Lijden is een ethisch kwaad en daar gaat
een moreel appel van uit dat we niet kunnen negeren zon-
der onze menselijkheid, ons humanisme op te offeren.

Het kan natuurlijk niet ontkend worden dat er op veel vlakken
vooruitgang is geboekt, bijvoorbeeld verbod op onverdoofde
castratie of op cosmetische testen. Er is duidelijk een nieuw
bewustzijn dat ontwaakt, maar dit bewustzijn is fragiel en
voorzichtig. De tegenkracht die het kan bieden tegen eeuwen-
oude denkbeelden en tradities, tegenover de moloch van de
vrije markteconomie en blinde concurrentie, is beperkt. Maar
waar de economie overheerst, daar heeft de consument de
macht mee in handen. Na uitzending van de kookshow waar-
in Jamie Oliver een kuiken elektrocuteerde ter aanklacht van
de behandeling van kippen, viel in Groot-Brittannië de ver-
koop van gewoon kippenvlees in duigen, terwijl de scharrel-
kipproducten niet tijdig en toereikend konden aangevuld wor-
den. Bewust koopgedrag maakt wél degelijk een verschil. Niet
alleen dierenliefhebbers, filosofen en politici dienen zich over
de zaak buigen, dierenleed is een zaak van algemeen mense-
lijk belang. Bij elk slachtoffer hoort een dader. 

Voetnoten
1) Drukpijnlijke, gezwelachtige verdikking van zenuw. Ze spelen een rol in ampu-

tatie- en fantoompijnen. 
2) Gemiddelde vleesconsumptie van de Belg in 2007.
3) Bemerkt u dat het testen op dieren, waaronder in grote mate konijnen, zo

ingeburgerd is geraakt dat de term ‘proefkonijn’ complexloos aangewend
wordt en moreel volledig vervlakt is?

4) Als u het ingaan van testverbod niet wil afwachten of liever geen allesreiniger
waar dierenleed aan kleeft wil kopen, dan kunt u bewust shoppen aan de
hand van lijsten op onder andere www.proefdiervrij.nl of www.peta.nl

5) Ik heb hierbij vooral zoogdieren, en daarnaast ook vogels, vissen en amfibieën
voor ogen.

6) ‘Er zijn barbaren die de hond…, grijpen, op tafel vastspijkeren en levend ontle-
den, om u de bloedvaten te tonen! U ontdekt in hem precies dezelfde gevoels-
organen als in uzelf. Antwoord mij, mechanist, heeft de natuur voor al deze bron-
nen van gevoel in dit dier gezorgd met de bedoeling dat het niet zou voelen?’

Bronnen
• P. Singer ‘Dierenbevrijding’, Aerts S., Lips D. & Tavernier J. ‘Dier en welzijn’,

Regan T. ‘The case for animal rights’, Nussbaum M. ‘Een waardig bestaan’,
Cliteur P. ‘Darwin, dier en recht’, M. Linskens, W. Achterberg, H. Verhoog ‘Het
maakbare dier: ethiek en transgene dieren’, Adams C. ‘The sexual politics of
meat’, e.a. 

• www.vegetarisme.be (webstek van ethisch vegetarische vereniging)
• www.blid.be (inspectie van dierenwelzijn)
• www.proefdiervrij.nl (vereniging ter bevordering van proefdiervrije producten)
• www.biteback.be, www.gaia.be (dierenrechtenbewegingen)
• www.brok.be (antidierenrechtenbeweging)
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een ethisch vraagstuk is
Pleidooi voor een ethiek van verbondenheid

Vanwege zijn verregaande impact op andere wereldpro-
blemen is het klimaatvraagstuk hard op weg hét ecologi-
sche, economische, sociale en morele probleem van de
eenentwintigste eeuw te worden. Een ambitieus klimaat-
beleid is een ‘sine qua non’ om gevaarlijke temperatuur-
stijgingen te vermijden. Zonder klimaatbeleid zullen er
zeer zware gevolgen optreden vooral voor de landen in het
Zuiden en de zwakkeren in de westerse landen. Het kli-
maatprobleem is in essentie ook een rechtvaardigheids-
vraagstuk. De mensen en landen die het minst verant-
woordelijk zijn voor het probleem ondervinden de grootste
schade als gevolg van de globale opwarming. In jargon
spreekt men van klimaatonrechtvaardigheid. In deze bij-
drage tonen we aan dat klimaatscepticisme niet alleen
wetenschappelijk achterhaald, maar vooral moreel ver-
werpelijk is, als medeoorzaak van de maatschappelijke
inertie. We putten daarbij onder andere uit het laatste
Human Development Rapport van het VN-ontwikkelings-
programma (UNDP), dat integraal gaat over de link tussen
ontwikkeling, armoedebestrijding en klimaatwijzigingen.
Voorts onderzoeken we kort de mogelijkheid om uit de kli-
maatimpasse te geraken. Dit vereist verandering op vele
vlakken, zowel op macropolitiek niveau (institutioneel,
technologisch, economisch) als op het vlak van ethiek 
en wereldbeeld. Het model van de 4 E’s (Encourage,
Exemplify, Enable en Engage) doet dienst als kompas voor
verandering. Dat model toont aan dat alle maatregelen
hun oorsprong moeten vinden in een ander sociaal-cultureel
normstelsel. Daarom besluiten we met een pleidooi voor
een ethiek van verbondenheid.

De urgentie van het klimaatvraagstuk

“Human progress is neither automatic nor inevitable. We
are faced now with the fact that tomorrow is today. We are
confronted with the fierce urgency of now. In this unfolding
conundrum of life and history there is such a thing as being
too late…” (Martin Luther King Jr., geciteerd in UNDP, 2007).

Met het Vierde Evaluatierapport (AR4, 2007) van het
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is de
wetenschappelijke consensus over de aard, de oorzaken en
de urgentie van het klimaatprobleem alleen maar gegroeid.
Vooraleer in te gaan op wat er in de toekomst zou moeten
gebeuren op het vlak van klimaatbeleid, vatten we nog eens
de belangrijkste bevindingen van het AR4-rapport samen. 

“FUTURE GENERATIONS WILL PASS A HARSH JUDGEMENT ON A

GENERATION THAT LOOKED AT THE EVIDENCE ON CLIMATE CHANGE,

UNDERSTOOD THE CONSEQUENCES AND THEN CONTINUED ON A PATH

THAT CONSIGNED MILLIONS OF THE WORLD’S MOST VULNERABLE

PEOPLE TO POVERTY AND EXPOSED FUTURE GENERATIONS TO THE RISK

OF ECOLOGICAL DISASTER” (UNDP, 2007).

Peter Tom Jones 

postdoctoraal onderzoeker aan de KULeuven

Vicky De Meyere

antropologe en politicologe aan 

het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Brussel
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De aarde warmt op
De gemiddelde aardtemperatuur is gedurende de laatste 150
jaar significant gestegen met ongeveer 0,76°C. Bovendien
valt er een versnelling waar te nemen. De temperatuur steeg
in de laatste vijftig jaar gemiddeld bijna tweemaal zo snel als
tijdens de laatste honderd jaar. En maar liefst elf van de laat-
ste twaalf jaren bevinden zich in de top twaalf van de warm-
ste jaren sinds 1850. Deze opwarming uit zich consistent in
allerlei andere fysische parameters, zoals toegenomen
atmosferische vochtigheid, afgenomen sneeuw- en ijsbedek-
king, en een stijgend zeeniveau. 

De mens is verantwoordelijk
Hoewel het IPCC ook het opwarmende effect van wijzigende
zonneactiviteit expliciet erkende, is het (netto) temperatuur-
verhogende zonne-effect miniem in vergelijking met de
opwarmende invloed van de menselijke uitstoot van broeikas-
gassen. De verhouding wordt geschat op ongeveer 1:20 sinds
1750. Op geen enkele manier kan wijzigende zonneactiviteit
de (versnelde) opwarming sinds 1985 veroorzaakt hebben
(Lockwood en Fröhlich, 2007). Sinds 1985 is de zonneactiviteit
juist in de klimaatafkoelende richting geëvolueerd. In de prak-
tijk zag men evenwel een verdere temperatuurstijging van
0,3°C, die grotendeels verklaard kan worden door de versnel-
de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. 

Het probleem is ernstig
Zelfs in het meest optimistische VN-toekomstscenario (B1) is
het zeer onwaarschijnlijk dat we onder de beruchte 2°C-
grens (zie verder) blijven ten opzichte van de pre-industriële
temperatuur. De grens van 2°C opwarming kan alleen wor-
den vermeden als de mensheid haar uitstoot nog drasti-
scher vermindert tegen 2050 dan in het ultralage B1-scena-
rio werd vooropgesteld, namelijk een mondiale daling van
minstens 50% tegen 2050. 

Een krachtige aanpak is ook economisch zinvol
Om te beslissen of het zinvol is te investeren in een klimaatbe-
leid zullen economen de kosten en de baten van de klimaat-
maatregelen met elkaar vergelijken. Zowel het IPCC als de ex-
Wereldbank-econoom Nicholas Stern (2006) komen tot de con-
clusie dat de ‘kost van inactie’ groter is dan de kostprijs van het
noodzakelijke klimaatbeleid. Stern heeft duidelijk aangetoond
dat ‘niets doen’ een economische recessie zou teweegbrengen:
een jaarlijks verlies van 5 tot 20% van het Bruto Mondiaal
Product. Hij stelt daarom voor om minstens 1% van het Bruto
Mondiaal Product te spenderen aan klimaatmaatregelen.
Economisch gezien is dat zinvol, aldus Stern, omdat de kostprijs
van zo’n beleid lager is dan de toekomstige schade in afwezig-
heid van een klimaatbeleid. Klimaat wetenschappers erkennen
dat hoe langer men wacht in te grijpen, hoe groter de gevol-
gen zullen zijn en hoe langer die zullen nawerken.

Oppassen voor klimaatonrechtvaardigheid
Een uitermate relevant gegeven in het klimaatvraagstuk
behelst de omgekeerde relatie tussen de historische verant-

woordelijkheid voor de opwarming en de kwetsbaarheid
voor het probleem. De landen die de laatste 200 jaar voor de
grootste uitstoot hebben gezorgd (de Verenigde Staten,
Europa en Japan: ongeveer 60% van de historische koolstof-
uitstoot en slechts 15% van de wereldbevolking) zijn niet de
landen waar vandaag en morgen de slachtoffers vallen. Het
is inmiddels goed gedocumenteerd dat bepaalde gebieden
in de wereld veel nadeliger zullen worden beïnvloed dan
andere regio’s. Volgens het IPCC zijn er drie bijzondere regio’s 

die uiterst gevoelig zullen zijn voor de toekomstige klimaat-
wijzigingen: Azië (grote delen) en de megadelta’s Azië en
Egypte, Zwart-Afrika en de kleine (laaggelegen) eilanden. Uit
onderzoek blijkt duidelijk dat het Afrikaanse continent, dat
op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld
voor de huidige opwarming, één van de meest kwetsbare
gebieden ter wereld is. Dit heeft voor een deel te maken
met de beperkte aanpassingscapaciteit. Men verwacht dat
tegen 2020 tussen 75 en 250 miljoen mensen zullen moe-
ten overleven in gebieden met grote waterschaarste. Het
spreekt voor zich dat dit niet bepaald een positieve invloed
zal hebben op de voedselzekerheid van dit continent. Ook
grote delen van Azië worden zwaar getroffen. Vooreerst gaat
het over de landen die voor hun watervoorziening afhanke-
lijk zijn van de Himalaya-gletsjers. Door het verdere smelten
van deze gletsjers neemt de kans toe op overstromingen en
steenlawines. Binnen enkele decennia, wanneer de gletsjers
sterk in omvang zijn afgenomen, verwacht men een aan-
zienlijke daling van de waterbevoorrading. Men schat dat
tegen 2050 ongeveer 1 miljard mensen met dit probleem
zullen te maken krijgen. Een ander kwetsbaar gebied zijn de
megadelta’s die onder druk komen te staan van een stijging
van het zeeniveau. Zeespiegel stijgingen en extreme weerfe-
nomenen hebben ook een bijzonder zware impact op kleine
eilanden. De degradatie van de kustgebieden, als gevolg van
erosie, en het bleken van de koralen (door de hoge tempe-
ratuur) zal uitgesproken negatieve gevolgen hebben voor de
lokale visserij en het toerisme. Laaggelegen eilanden zullen
te maken krijgen met extra overstomingen waardoor vitale
infrastructuur zal worden beschadigd.



Klimaateffecten spelen vandaag al een belangrijke rol in de
levens van de armste mensen ter wereld. Droogtes, overstro-
mingen en stormen hebben een onmiddellijke impact, vooral
voor die mensen die in de kwetsbare zones leven en boven-
dien geen financiële middelen bezitten om zich te bescher-
men tegen potentiële klimaatschokken. Het UNDP-rapport
toont overduidelijk aan dat klimaatwijzigingen een nefaste
invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingskansen voor
miljoenen mensen in deze wereld. Klimaat wijzigingen verho-
gen de druk op verarmde samenlevingen, waardoor die in een
negatieve spiraal van deprivatie terechtkomen. De kwetsbaar-
heid ten aanzien van extreme weerfenomenen -waarvan de
frequentie toeneemt naarmate de planeet verder opwarmt- is
extreem ongelijk verdeeld in deze wereld. In de periode 2000-
2004 werden jaarlijks ongeveer 262 miljoen mensen gecon-
fronteerd met klimaatrampen. 98% van de slachtoffers bevon-
den zich in de zogenaamde ‘ontwikkelingslanden’. Rekening
houdend met de bevolkingsgrootte is het risico ten aanzien
van klimaatrampen 79 maal kleiner voor een inwoner uit een
rijk OESO-land vergeleken met iemand die de pech heeft
geboren te zijn in een ‘ontwikkelingsland’.
Zonder klimaatbeleid zal deze schrijnende vorm van ongelijk-
heid nog verder toenemen. De kwetsbare regio’s in de
wereld beschikken niet over de middelen om zich aan te
passen aan de stijging van de zeespiegel (megadelta’s) of
aan de toekomstige droogte en de daarmee gepaard gaan-
de voedselproblematiek (Afrika, Azië). Een succesvol aanpas-
singsbeleid vereist financiële hulp van de rijke landen.
Gebeurt dat niet, dan kan men inderdaad spreken van aan-
passingsapartheid, een term die voor het eerst gelanceerd
werd door Desmond Tutu, aartsbisschop van Zuid-Afrika: “The
world’s poor cannot be left to sink or swim with their own
resources while rich countries protect their citizens behind
climate-defence fortifications. Social justice and respect of
human rights demand stronger international commitment
on adaptation.” De recente aandacht voor de VN-millenni-
umdoelstellingen dient gekoppeld te worden aan het besef
dat zonder stringente maatregelen tal van die doelstellingen
gewoon niet kunnen worden gehaald. Integendeel, een
escalerende globale opwarming zou het proces van ‘ontwik-
keling’ wel eens kunnen stopzetten en zelfs doen terugdraai-
en. Dit impliceert meer extreme armoede, honger, gezond-
heidsproblemen enzovoort. Hoe de wereld zal omgaan met
het klimaatvraagstuk zal een rechtstreeks effect hebben op
de ontwikkelingskansen van miljoenen tot zelfs miljarden
mensen in deze wereld. Als we falen, dan zal volgens het
UNDP de armste 40% van de wereldbevolking veroordeeld
worden tot een schimmig bestaan. Ongelijkheden binnen
landen zullen vergroten, terwijl de kans op een inclusieve
globalisering langzaamaan zal wegebben waardoor de kloof
tussen haves en have-nots verder vergroot. Het UNDP vat de
situatie als volgt samen: “Confronted with a problem as
daunting as climate change, resigned pessimism might
seem a justified response. However, resigned pessimism is a
luxury that the world’s poor and future generations cannot
afford – and there is an alternative” (UNDP, 2007).

Wat moet er dan gebeuren? 
Adaptatie en mitigatie

Ondertussen weten we met een aan de zekerheid grenzen-
de waarschijnlijkheid dat we zonder een serieus klimaatbe-
leid naar temperatuurstijgingen gaan die ver boven de
niveaus zullen liggen die de mensheid ooit gekend heeft.
Om de klimaatwijzigingen te lijf te gaan, is er behoefte aan
twee zaken die tegelijkertijd moeten gebeuren: 

1.aanpassing aan de klimaatgevolgen die door de traag-
heid in het systeem al onafwendbaar zijn;

2.een beperking van de snelheid en de uiteindelijke
schaal van de opwarming. 

Adaptatie
Het IPCC stelt vast dat er vandaag al, althans in beperkte
mate, aanpassingsmaatregelen worden uitgevoerd: dijkver-
sterking in Nederland, bescherming tegen plotse wateruit-
braken uit gletsjermeren in Nepal, watermanagement in
Australië en enkele maatregelen in Europa ten aanzien van
hittegolven. Dit beleid zal moeten worden versterkt. Voor
sommige van de klimaatevoluties is aanpassing het enige
toereikende antwoord. De mogelijke opties zijn gevarieerd:
puur technologische maatregelen (bijvoorbeeld dijkverster-
king), gedragswijzigingen (bijvoorbeeld andere woon-,
transport en voedselkeuzes) en beleidskeuzes (plannings-
maatregelen). In de literatuur is er op dit moment weinig
kennis over de effectiviteit van de verschillende maatrege-
len. Bovendien zijn er enorme ecologische, economische,
sociale en gedragsbarrières om zo’n beleid te implemente-
ren. Het spreekt voor zich dat in de ontwikkelingslanden de
barrières van vooral financiële aard zijn. De kwestbaarheid
ten aanzien van klimaatwijzigingen kan worden versterkt
door de aanwezigheid van andere stressfactoren (ongelijke
toegang tot grondstoffen, armoede, infectieziekten, oorlo-
gen, voedselonzekerheid). Hierdoor kunnen de veerkracht
en de aanpassingscapaciteit van een samenleving bezwij-
ken. Een geïntegreerd beleid dringt zich op. Omdat aanpas-
sing moeilijker en duurder zal worden naarmate de gemid-
delde temperatuur verder stijgt, is het even essentieel dat
klimaatmitigatie hoog op de agenda staat. 

Mitigatie
Voor ‘gevaarlijke klimaatwijzigingen’ werd de laatste jaren
vaak gerefereerd aan de 2°C-grens. Dat is de niet te over-
schrijden stijging van de temperatuur ten opzichte van die
uit het pre-industriële tijdperk. Op basis van een reeks simu-
laties heeft het IPCC becijferd dat, om de opwarming nog te
beperken tot 2-2,4°C, tegen 2050 de wereldwijde broeikas-
gasuitstoot met 50 tot 85% zou moeten dalen. Voor de wes-
terse landen gaat het over een noodzakelijke daling van 80
à 90% tegen 2050 (met een tussentijdse doelstelling van 25
à 40% tegen 2020). Deze reducties lijken op het eerste zicht
politiek ‘onhaalbaar’. De opwarming zal wellicht de kritische
drempel van 2°C overschrijden. Uit realiteitsbesef schetst
het IPCC daarom ook andere toekomstscenario’s. Een daling
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van de wereldwijde uitstoot van 30 tot 60% tegen 2050 zou
overeenkomen met een (meest waarschijnlijke) opwarming
van 2,4-2,8°C. Probleem is dan wel dat men stilzwijgend tal-
rijke mensen veroordeelt tot het ondergaan van gevaarlijke
klimaatwijzigingen. Zo zouden bij een opwarming vanaf
ongeveer 2,5°C tegen 2080 meer dan drie miljard mensen
geconfronteerd worden met waterschaarste (Parry e.a.,
2001). Daarbij komt dat dergelijke opwarmingsniveaus de
mensheid blootstellen aan een reële kans op abrupte kli-
maatevoluties, zoals het onomkeerbaar smelten van het
Groenlandijs en het Noordpoolzeeijs, en een catastrofale
vrijgave van methaan uit permafrostbodems. 

Op weg naar concrete actie: 4 E’s voor verandering

Het zal niemand verbazen indien we hier stellen dat het
geen sinecure is om de grote ecologische omslag te realise-
ren. De barrières zijn talrijk en hardnekkig. Toch dringt de
tijd. Dat is duidelijk gebleken uit het jongste IPCC-rapport.
Anderzijds is het IPCC-rapport ook hoopvol. Het is wel dege-
lijk realistisch de mondiale uitstoot drastisch te reduceren en
de ergste klimaatwijzigingen te voorkomen. Via de combi-
natie van gedragswijzigingen én bestaande en nieuwe tech-
nologie is het in principe zelfs mogelijk om alsnog de doel-
stelling van een 50 à 85% wereldwijde CO2-reductie te res-
pecteren. Dat veronderstelt evenwel grote inspanningen in
alle sectoren én landen, die vooral onverwijld moeten wor-
den uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat zo’n transitie abso-
luut behoefte heeft aan een krachtdadig mondiaal klimaat-
akkoord waarin alle belangrijke landen verplichtingen opne-
men. Een post-Kyoto-regime heeft nood aan een stevige
machtsbasis. Op dit moment teert het Kyoto-protocol op het
leiderschap van de EU. Dat is onvoldoende. Zowel geïndus-
trialiseerde landen -zoals Rusland, Canada, Japan, Australië
en de VS-, als opkomende nieuwe economische grootmach-
ten -zoals India, China en Brazilië- dienen meer op de voor-
grond te treden bij de opbouw van een nieuw mondiaal kli-
maatregime (zie verder).

Ook lokale en nationale overheden moeten hun steentje bij-
dragen. In de Engelse vakliteratuur (Stevenson en Keehn,
2006) spreekt men van de 4 E’s: exemplify (geef het goede
voorbeeld), engage (zorg voor betrokkenheid), encourage
(moedig aan) en enable (maak verandering mogelijk). De
eerste E is evident. Overheden moeten hun voorbeeldfunc-
tie ten volle opnemen, onder andere in hun openbaar aan-
bestedingsbeleid. Inconsistenties bij de overheid leiden
regelrecht tot gebrek aan gedragswijzigingen bij de door-
snee burgerconsument. De tweede E -engage- is eveneens
cruciaal: één van de conclusies uit het sociologisch onder-
zoek naar gedragswijzigingen luidt dat het van fundamen-
teel belang is mensen te betrekken bij het vereiste transi-
tieproces naar een koolstofarme economie. De manier
waarop informatie wordt gepresenteerd, heeft een niet te
onderschatten invloed op de mate van betrokkenheid en
bereidheid van mensen om de hand in eigen boezem te ste-

ken. Een overaanbod aan informatie kan leiden tot gelaten-
heid en minder bereidheid tot verandering. Informatie moet
steeds gepaard gaan met het overbrengen van oplossingen
die de mensen engageren. Voor een ruim publiek wordt een
complexe boodschap, zoals die van het klimaatvraagstuk,
het best opgesplitst in kleinere be-grijp-bare delen (bijvoor-
beeld op het vlak van voedsel, mobiliteit, reizen, wonen)
met zoveel mogelijk aandacht voor concrete actie. Na te
streven gedrag of doelen moeten haalbaar zijn. Daarom is
het soms zinvol om meer kleine, stapsgewijze doelen naar
voren te schuiven, die allemaal samen evenwel een grote
impact zouden hebben.

De twee laatste E’s -enable en encourage- vereisen een
combinatie van:

1. juridische instrumenten (regulering en standaarden)
om de producenten aan te zetten tot het leveren van
kwaliteit op de markt;

2.economische instrumenten (ecoheffingen, ecoboni en
quotasystemen) om het gedrag van producenten en
consumenten in de duurzame richting te sturen;

3. structurele maatregelen om drempels te verlagen en
duurzame alternatieven beschikbaar te maken.

Naar een ethiek van verbondenheid

Ondanks het feit dat de instrumenten om tot een duurzaam-
heidstransitie te komen gekend én realistisch zijn, zal de
noodzakelijke omslag er pas echt kunnen komen indien er
zich tegelijkertijd evoluties voordoen qua ethiek en wereld-
beeld. In de hedendaagse, ‘volle wereld’ zijn de ecologische
crisis en het mondiale rechtvaardigheidsvraagstuk niet van
elkaar te scheiden. Beide crisissituaties vragen om een
omschakeling van het huidige stelsel naar een ecologische
economie. Dit is onmogelijk zonder draagvlak bij de bevol-
king. De huidige mondiale realiteit vraagt ook om de ont-
wikkeling en verspreiding van een nieuwe ethische basis-
houding (Terra Reversa, 2007). De gangbare moderne
ethiek van politieke en sociale burgerrechten volstaat daar-
voor niet meer. Zodra een zeker gemiddeld inkomen is
bereikt, is er geen intrinsieke band tussen méér materiële
goederen en meer geluk. Studies op het vlak van de zoge-
naamde life satisfaction index hebben dat duidelijk aange-
toond. (NEF, 2004) Dit inzicht biedt een kans op een nieuwe
ethiek die gangbare beelden van het goede leven herdefi-
nieert. Het werken aan dergelijke nieuwe ethiek is een hele
opgave op zich. Het resultaat ligt bovendien niet zomaar
voor het rapen in een pluralistische context zonder gemeen-
schappelijke taal om dergelijke morele vragen aan te pak-
ken. Niettemin kan men deze opgave niet uit de weg gaan.
Het ontwikkelen van een nieuwe ethiek houdt minstens in
dat we het verband verder doordenken tussen de volgende
drie principes: erkennen van ecologische grenzen, zorgen
voor sociale rechtvaardigheid en andere opvattingen over
het goede leven. Het gaat daarbij over zowel inter- als intra-
generationele rechtvaardigheid.



Duurzaamheid als het erkennen en respecteren van 
ecologische grenzen
‘Verleg je grenzen’ of ‘verruim je horizon’ zijn inmiddels ver-
worden tot evidente lijfspreuken in het Westen. De idee van
vrijheid waarop deze leuzen zijn gestoeld, kan worden
gedefinieerd als ‘negatieve vrijheid’. Dat wil zeggen dat
men vrij moet zijn van verboden of beperkingen. Nochtans
is het vandaag tijd voor een recontextualisering van de
mens in de tijd en ruimte. Dat impliceert minstens een
erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid (verbonden-
heid) van mens en natuur, respect voor de levensruimte van
andere soorten en een levenswijze die gekenmerkt wordt
door vormen van sufficiëntie. De urgentie van een erken-
ning van ecologische wederzijdse afhankelijkheid wordt
heel nuchter samengevat in het volgende citaat: “Ecological
interdependence is not an abstract concept. […] All too
often, religious, cultural and ethnic identity are treated as a
source of division and difference from others. In the face of
all these differences, climate change provides a potent
reminder of the one thing that we share in common. It is
called planet Earth. All nations and all people share the
same atmosphere. And we only have one.” (UNDP, 2007)

De klassieke antropocentrische visie, die leidt tot een pijn-
lijke en uiteindelijk zelfvernietigende scheiding tussen
mens en natuur, is dus fundamenteel achterhaald. Hoewel
de mens een zelfbewuste soort is die in een bijzondere
positie verkeert, blijft hij (zij) op de keper beschouwd deel
uitmaken van het Ecosysteem Aarde en is hij (zij) er funda-
menteel afhankelijk van. Een nieuwe ethiek van verbon-
denheid moet zorgen voor een verregaande verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van het menselijk ingrijpen in de
natuurlijke omgeving. Die verantwoordelijkheid mag niet
meer doorgeschoven worden naar de toekomst en moet
dus binnen de nu levende generatie opgenomen worden.
Toegepast op het klimaatvraagstuk betekent dit dat de hui-
dige generaties een stringent klimaatbeleid moeten voeren
in plaats van de hete aardappel door te schuiven naar de
toekomstige generaties.

Radicalisering van het principe van sociale rechtvaardigheid
In de volle wereld van vandaag stelt het sociale herverde-
lingsvraagstuk zich veel scherper. Het gaat niet op om het
armoedevraagstuk te omzeilen door de economische taart
verder te vergroten, zoals dat in de keynesiaanse naoor-
logse jaren het geval was. Vandaag botsen we frontaal op
de ecologische grenzen. Dit is niet langer een abstracte
uitspraak. De recente voedselrellen, die het gevolg zijn
van stijgende olieprijzen, speculatie op voedselmarkten
en de groeiende vraag naar vlees en biobrandstoffen, vor-
men een duidelijke indicatie van het feit dat de biocapa-
citeit van de aarde thans overbevraagd wordt. We bevin-
den ons in het rood. De gevolgen laten zich nu hoe langer
hoe duidelijker voelen: klimaatopwarming, uitsterving
van soorten, gebrek aan water, grotere druk op hernieuw-
bare grondstoffen.

Er bestaan dus wel degelijk biofysische grenzen aan de groei.
Het wordt dan ook dringend tijd dat men deze basisstelling
van de ecologische economie erkent en vertaalt naar een
nieuw beleid. In een volle wereld hebben acties wel degelijk
gevolgen. De vrijheid van excessief consumerende burgers
aan de ene kant van de wereld verhoogt de onvrijheid van
andere mensen op de wereld. Het beslag op de milieuge-
bruiksruimte is immers exclusief. Wat door de ene wordt
ingenomen, is niet langer beschikbaar voor de andere.

In een volle wereld gaat het dan ook niet langer op om geen
grenzen te stellen aan de milieuconsumptie van individuen
of landen. Als we uitgaan van het ethische principe dat iede-
re mens op deze planeet recht heeft op een even groot deel
van de natuurlijke bronnen (Eerlijke Aarde Aandeel) én dat
we met zijn allen binnen een duurzame benutting van die
bronnen moeten blijven, dan dringt zich een herverdeling
van de bestaande rijkdom en feitelijke levenskansen op. Die
herverdeling moet ook uitzicht geven op ‘gelijke vrijheid’.

Democratische rechten kunnen maar effectief uitgeoefend
worden indien ze kunnen steunen op een herverdeling in de
zin van ‘toegang’ tot hulpbronnen. Dat betekent dat wereld-
burgerschap vandaag ook ‘ecologisch burgerschap’ moet
inhouden via de erkenning van ecologische basisrechten.
Toegepast op het klimaatvraagstuk impliceert dit dat de hui-
dige verschillen in uitstoot van broeikasgassen (op termijn)
ongedaan gemaakt moeten worden. Dit wordt erkend in het
principe van Contractie en Convergentie, één van voorstellen
die vandaag op tafel liggen voor een mondiaal klimaatak-
koord (Calcoen e.a., 2007). Dit model gaat ervan uit dat elke
mens recht heeft op een gelijk CO2-uitstootniveau. Dit ethisch
principe wordt dan gekoppeld aan de noodzaak om te komen
tot een ecologisch duurzame schaal. Er wordt een limiet
geplaatst op de mondiale uitstoot, die moet dalen tot op een
veilig niveau. Vervolgens wijst men de landen uitstootrechten
toe om die mondiale limiet te behalen, overeenkomstig het
bevolkingsaantal. Het C&C-voorstel is pragmatisch in de zin
dat de emissierechten vertrekken vanuit de huidige uitstoot-
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niveaus: het schema voorziet dus een transitieperiode. Een
land dat ondanks binnenlandse reductie-inspanningen zijn
quota overschrijdt, dient emissierechten aan te kopen. De
opbrengst van deze rechten kan het verkopende land in
kwestie investeren in duurzame ontwikkeling. Het voordeel is
dat deze optie rekening houdt met het gelijkheidsprincipe,
alsook met de historische koolstofschuld. Industrielanden die
in het verleden sterk bijdroegen tot de huidige opwarming
zullen grotere inspanningen moeten leveren.

Herdefiniëring van opvattingen van een ‘goed leven’
Daarbij zijn volgende elementen zeker van belang: een
positieve argumentatie voor een ‘sufficiënte’ levenswijze,
niet als een tekort, maar als een nieuwe kans. Het UNDP
stelt: “The starting point for action and political leadership
is recognition on the part of governments that they are con-
fronted by what may be the gravest threat ever to have
faced humanity. Facing up to that threat challenges at
many levels. Perhaps most fundamental of all, it challenges
the way that we think about progress.” (UNDP, 2007) Sinds
het vooruitgangsideaal algemeen ingang vond in het
Westen, moet elk facet van ons leven –voeding, onderwijs,
wetenschap, gezondheid, transport, vrije tijd, reizen, wonen
enz.– sneller, uitgebreider, verder en groter zijn. De mate
van vooruitgang laat zich aflezen aan het aantal comparatie-

ven en superlatieven. Stilstaan is vandaag een synoniem
voor achteruitgaan. Nochtans wijst onderzoek (NEF, 2004)
uit dat ‘meer’ vaak geen synoniem meer is voor ‘beter’. Een
andere verhouding tot de tijd, gericht op een structurele
‘onthaasting’, waardoor een betekenisvol leven meer toe-
gankelijk wordt voor iedereen, lijkt ons maatschappelijk
wenselijk. Fundamenteel natuurlijk is dat men zich niet
alleen richt op het promoten van andere levensvisies, maar
dat die andere levenskeuzes ook concreet ondersteund wor-
den door overheden in een nieuw type van beleid. Het gaat
immers niet op mensen op te roepen om te onthaasten als
het een utopie blijkt te zijn in de omringende socio-econo-
mische context. Essentieel is dat wordt gewerkt aan sterke
pull-factoren, factoren die mensen strutureel aantrekken tot
duurzame alternatieven (cf. Enable en Encourage in het 4E-
model). De uitdaging bestaat erin om aan te tonen dat een
ecologische economie een lage milieu- en klimaatimpact
weet te koppelen met zinvolle tewerkstelling, ‘rijke’ levens-
kwaliteit en een hoge graad aan subjectief welbevinden. In
een ecologische economie is het leuker leven dan in de hui-
dige maatschappij.

Samenwerken of zelfvernietigende competitie

De vraag is natuurlijk of rijke en machtige landen als de VS
bereid zullen zijn om in de toekomst een klimaatverdrag te
ondertekenen dat gestoeld is op de hierboven geschetste
principes. Er zijn verschillende redenen aan te geven waar-
om zij dat niet zouden doen. 
Primo. De machtigen der aarde geven hun privileges
natuurlijk niet zo maar vanzelf af. Secundo. Sommige landen
zijn niet bereid om grote klimaatinspanningen te leveren
aangezien zij ervan uitgaan dat zij zelf (op korte termijn)
niet al te veel schade zullen ondervinden door de klimaat-
wijzigingen. Het UNDP-rapport stelt in deze context: “While
there is potential catastrophic risk for everyone, the short
and medium-term distribution of the costs and benefits will
be far from uniform. The distributional challenge of the
costs and benefits is made particularly difficult because
those who have largely caused the problem –the rich countries–
are not going to be those who suffer the most in the short
term” (UNDP, 2007). Tertio. Zelfs in het hypothetische scena-
rio waar alle landen ter wereld even hard zouden worden
getroffen door de klimaatwijzigingen, is het niet evident dat
er een stevig mondiaal klimaatverdrag zou komen. Dat
heeft te maken met het zogenaamde prisoners dilemma.
De kost om een essentieel publiek goed te behouden (zoals
een stabiel klimaat), is voor iedereen het laagst als iedereen
tegelijkertijd een inspanning levert. In een door de markt
gedomineerde samenleving zullen alle betrokkenen probe-
ren in te schatten of anderen ook de nodige inspanningen
zullen leveren of enkel zullen profiteren van de moeite die
zijzelf doen. Indien zij verwachten dat anderen zich zullen
gedragen als free riders, dan zullen zij bij voorkeur evenmin
iets doen. Dit neigt naar een gevaarlijke situatie waarin nie-
mand iets onderneemt en het publiek goed, waarvan ieder-
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een in feite afhankelijk is, uiteindelijk verloren gaat (bijvoor-
beeld gevaarlijke klimaatwijzigingen).

Om toch oplossingen te vinden voor dit dilemma zal het er
in de internationale context op aankomen de condities te
creëren waarbij de diverse natiestaten elkaar overtuigen om
volop te gaan voor een dergelijk beleid. In deze context
spreekt men van een I will if you will-situatie, die ervoor
zorgt dat het klassieke prisoners dilemma wordt opgelost.
De speltheorie laat namelijk duidelijk zien dat indien de
betrokkenen de verwachting, of beter nog, de garantie heb-
ben dat anderen wél hun bijdrage zullen leveren, dan zullen
zij ook eerder geneigd zijn om een deel van de verantwoor-
delijkheid te dragen. In dat geval is iedereen beter af.

Er zijn nog twee andere argumenten te geven waarom een
sterk klimaatbeleid zin heeft, ook voor de rijkste landen. Het
eerste vertrekt vanuit een negatieve visie. De hypothese
luidt dat we, in afwezigheid van een mondiaal klimaatbe-
leid (met verregaande mitigatie en adaptatie), in de nabije
toekomst in een zeer turbulente, gevaarlijke wereld zullen
terechtkomen. Het betreft een situatie waarbij miljoenen
klimaatvluchtelingen zich een weg zullen trachten te banen
naar het rijke Westen. Zelfs vanuit een verlicht eigenbelang
is het dan essentieel dat de klimaatwijzigingen een halt
worden toegeroepen. De kost van inactie zal zich laten ver-
talen in mondiale chaos. De boemerang komt dan terug in
het aangezicht van het Westen. Een positievere benadering
vertrekt vanuit het besef dat een stringent klimaatbeleid
heel wat voordelen (ancillary benefits in de vakliteratuur)
biedt die nu onmiddellijk én lokaal zullen worden gevoeld.
Door volop te kiezen voor duurzame mobiliteit, hernieuwba-
re energie, industriële ecologie en een sociaalecologische
woonpolitiek boekt men vooruitgang op het vlak van ener-
gieautonomie, nieuwe jobs (ETUC, 2007), betere luchtkwali-
teit, lagere gezondheidskosten... De kostprijs van een kli-
maatbeleid laat zich op die manier vanzelf terugbetalen. In
die zin gaat het free rider-argument om zelf niets te moe-
ten doen, absoluut niet op.

Een historisch kruispunt

We zijn aanbeland op een tipping point in de geschiedenis.
De keuzes die we nu maken, bepalen welke toekomst ons
te wachten staat. We kunnen focussen op de kansen die
deze crisis met zich meebrengt. Dat zijn niet alleen nieuwe
economische opportuniteiten, heel veel nieuwe banen en
een herwonnen energieautonomie, maar vooral -met de
gevleugelde woorden van Al Gore- iets wat weinige gene-
raties voor ons gekend hebben: een gezamenlijk moreel
doel dat de grenzen van politieke partijen, regio’s en religies
overstijgt, en dat ons dwingt om bekrompenheid en politie-
ke conflicten terzijde te leggen en een echte morele en spi-
rituele uitdaging aan te gaan. Laten we hopen dat de aan Al
Gore en het IPCC toegekende Nobelprijs voor Vrede als kata-
lysator voor dit proces kan fungeren.
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Jetse laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33
cmd.jette@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
CMD Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
cmd.antwerpenlokaal@uvv.be

CMD Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
cmd.herentals@uvv.be

CMD Mechelen 
O.-L.-Vrouwestraat 29 - 2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
cmd.mechelen@uvv.be

CMD Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
cmd.turnhout@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
AMD Lier
Antwerpsestraat 148 (1ste verdieping)
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
amd.lier@uvv.be

AMD Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
amd.mol@uvv.be

PROVINCIE LIMBURG
AMD Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
amd.bilzen@uvv.be

AMD Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
amd.leopoldsburg@uvv.be

AMD Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
amd.sinttruiden@uvv.be

Centra Morele Dienstverlening

Antennes Morele Dienstverlening

UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN v.z.w.

PROVINCIE LIMBURG
CMD Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
cmd.genk@uvv.be

CMD Maasland 
Pauwengraaf 63 - 3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
cmd.maasmechelen@uvv.be

CMD Tongeren
Vlasmarkt 11 - 3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
cmd.tongeren@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
CMD Aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
cmd.aalst@uvv.be

CMD Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
cmd.ronse@uvv.be

CMD Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
cmd.sintniklaas@uvv.be

CMD Zottegem
Kastanjelaan 73 - 9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
cmd.zottegem@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
CMD Halle
Molenborre 28/02 - 1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
cmd.halle@uvv.be

CMD Vilvoorde
Vlaanderenstraat 69 - 1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
cmd.vilvoorde@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
CMD Ieper
Korte Torhoutstraat 4 - 8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
cmd.ieper@uvv.be

CMD Kortrijk
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
cmd.kortrijk@uvv.be

CMD Roeselare
Godshuislaan 94 - 8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
cmd.roeselare@uvv.be

FEDERAAL SECRETARIAAT
Brand Whitlocklaan 87 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 |735 81 92 - F 02 |735 81 66
cmd.federaal@uvv.be
www.uvv.be

www.uvv.be
Unie Vrijzinnige Verenigingen




