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INTERVIEW - GEVANGENISDIRECTEUR HANS CLAUS

‘De gevangenis is de unief van de
criminaliteit’
26 NOVEMBER 2014 | Sylvie Van Ginneken

Geen onpersoonlijke gevangenisblokken meer, maar kleine
detentiehuizen in woonwijken. Een veilig idee? ‘Veiliger kan niet’,
zegt Hans Claus.

Dirk Vertommen

http://www.standaard.be/plus
http://www.standaard.be/plus/20141126/avond


8/12/14 20:33‘De gevangenis is de unief van de criminaliteit’ - De Standaard

Pagina 2 van 5http://www.standaard.be/cnt/dmf20141126_01397434

De vzw De Huizen en de Liga voor Mensenrechten ijveren al enkele jaren voor
een kleinschalige, persoonlijke aanpak van gedetineerden in ons land. Vandaag
stelde gevangenisdirecteur Hans Claus de maquettes van hun detentiehuizen
(minigevangenis voor maximaal tien gedetineerden) voor. Opvallend: sommige
maquettes planten de gebouwen midden in een woonwijk.

U staat erop dat het woord ‘detentiehuis’ wordt gebruikt, maar in de
praktijk zijn zulke huizen toch gewoon een kleine gevangenis?

‘Het verschil tussen een zinloze, overbevolkte gevangenis en een detentiehuis
kan niet groter zijn. In de gevangenis zitten honderden gevangenen elke dag in
een kleine cel op elkaars lip te kijken. Daardoor heerst een constante orde- en
beheersingsproblematiek, die uniformiteit in de hand werkt. Elke gedetineerde
wordt via hetzelfde systeem beoordeeld. Dat doodt elke kans op
zelfontplooiing.’

Stelt u het nu niet ietwat extreem voor? In de gevangenis zijn er
ateliers en werkgroepen, zorgt dat niet voor afleiding en
weerbaarheid?

‘Denkt u dat de gevangenissen weerbare burgers creëren? Neen. Het enige wat
ze doen, is criminelen slimmer maken. De gevangenis is de unief van de
criminaliteit. Daar leren ze vooral hoe het niet moet.’

In detentiehuizen leren ze hoe het wel moet?

‘U moet het zo bekijken: in een detentiehuis leven maximaal tien gedetineerden.
We gaan dus alvast meer vat hebben op hun interacties, zodat ze elkaar niet nog
meer criminele vaardigheden bijbrengen. Bovendien kunnen we hen
persoonlijk en intensief begeleiden.’‘Voor mensen die kleine misdrijven
pleegden, zullen de huizen meer openheid bieden: in de tuin werken, producten
vervaardigen die ze dan kunnen verkopen in een winkeltje aan het huis, enz.
Mensen die zware misdrijven pleegden, zullen strenger bewaakt worden en
krijgen een afgesloten kamer of cel binnen het detentiehuis.’
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Dat klinkt bijzonder arbeidsintensief voor de cipiers, die nu al
staken door het personeelstekort.

‘Ik heb hier in mijn bureaulade namen genoeg van mensen die ik geschikt vind
voor die job en die willen meewerken. Er zal evenveel personeel nodig zijn als
voor de gevangenissen, zodra ons project volledig operationeel is. Voor elk
detentiehuis hebben we een portier nodig, die het binnen- en buitengaan van de
gedetineerden controleert, een huisbegeleider, die de psychologische
ontwikkeling op de voet volgt en de activiteiten inplant, en een individuele
planbegeleider, die van het ene detentiehuis naar het andere rijdt om samen
met de gedetineerden hun detentieplan op te stellen en te evalueren.’

Denkt u dat er een maatschappelijk draagvlak is voor zulke
projecten? De huizen zullen tenslotte in of vlakbij woonwijken
terechtkomen.

‘Een detentiehuis is niet zoals een kinderopvang of een supermarkt: de
buurtbewoners hebben wel degelijk een vinger in de pap. Ons uitgewerkt
voorstel wordt momenteel behandeld door de overheid. Wanneer het
goedgekeurd is, zullen we praten met omwonenden, als die er zijn, en zal het
detentiehuis er enkel komen wanneer zij instemmen.’‘Mensen beseffen het niet,
maar nu zijn er ook al ex-gedetineerden of mensen met probatievoorwaarden
die in de straat wonen. Ze hoeven dus zeker niet bang te zijn dat ze in contact
zullen komen met gedetineerden die zich niet buiten het detentiehuis mogen
begeven. En diegenen die zich wel buitenshuis mogen begeven, hebben
daarvoor een even streng of zelfs strenger traject afgelegd (door de persoonlijke
begeleiding, red.) als degenen die uit de gevangenis komen. Veiliger kan niet.’
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