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Intro

veiliger, niet duurder en 
vooral menselijker

s inds 1986 werkt Hans Claus als ge-
vangenisdirecteur. Momenteel is hij 
de ‘bewaarder’ van de instelling in 

Dendermonde, een van onze oudste gevan-
genissen, waar in 2006 28 gedetineerden 
ontsnapten door simpelweg de vermolm-
de celdeur te forceren. Nog altijd een spre-
kend voorbeeld van het verval van onze 
gevangenissen, waarvan de vernieuwing 
vele tientallen jaren geleden werd stilge-
legd, omdat politiek en justitie niet meer 
geloofden in ouderwetse penitentiaire 
complexen.

„Wat dan wel in de plaats moest ko-
men, bleef echter een 
groot vraagteken”, zegt 
Claus. „Intussen stelde 
de publieke opinie vast 
dat gedetineerden na 
hun gevangenisstraf 
vaak hervielen. De eis 
om langere straffen uit 
te spreken, werd inge-
willigd. De gevangenis-
bevolking dikte snel aan. In Dendermonde 
tellen we 240 mannen voor 160 plaatsen. 
Ook in de grote arresthuizen in Brussel, 
Antwerpen en Gent spreken we over derge-
lijke cijfers. Een op de drie heeft geen bed. 
We zien almaar vaker tuberculose opdui-
ken. In zo’n omgeving steken zieken mak-
kelijk anderen aan. Voeg daar nog eens de 
slechte hygiënische omstandigheden aan 
toe. Om dan te bedenken dat de zieken-
boeg in Dendermonde bestaat uit twee sa-
mengevoegde cellen. Als iemand echt ziek 
is, moet hij naar een ziekenhuis in de buurt 
of naar de gevangenis van Brugge.”

De recidivecijfers zijn er intussen ook 
niet beter op geworden, wel integendeel. 
„Hoewel België verzaakt aan eenvoudige 
registratie van gegevens, wordt het her-
vallen in de criminaliteit geschat op vijf-
tig tot zestig procent”, schetst Hans Claus. 
„De grootschalige detentie laat niet toe dat 
er op maat gewerkt wordt met de gedeti-
neerden. Tijdens heel hun detentieperi-
ode wordt er nauwelijks iets mee gedaan. 
De hoge gevangenismuren geven buiten-
staanders dan ook een vals gevoel van vei-
ligheid, want hoe lang je iemand ook vast-

houdt, ooit komt hij weer vrij. En dan?”
De nijpende overbevolking deed de over-

heid grijpen naar een herhaling van oude 
concepten, stelt Hans Claus. „In plaats van 
een nieuw model te ontwikkelen, bouw-
den we nog grotere gevangenissen, zoals 
in Beveren. Toch is het niet te laat om het 
over een andere boeg te beginnen gooien. 
De regering plant nog bijkomende infra-
structuur, en er is oor naar het model van 
vzw De Huizen.”

In 2005 werd de Basiswet gestemd, die 
detentie anders wil organiseren, meer ge-
richt op herstel van de gedetineerde, op 

responsabilisering en 
schadevergoeding aan 
het slachtoffer. In okto-
ber 2012 diende N-VA-
kamerlid Sarah Smey-
ers een voorstel van re-
solutie in waarin ze op-
riep om de alternatieve 
methode, voorgesteld 
door de Liga voor Men-

senrechten en vzw De Huizen te bestude-
ren door middel van een proefproject. In de 
aanloop naar de verkiezingen in mei ston-
den kleinschalige detentieprojecten overi-
gens in verschillende partijprogramma’s.

Hoe ziet het systeem van de toekomst 
er dan uit? „Als je uitgaat van de kerntaak 
van gevangenissen, met name het voorbe-
reiden van veroordeelden op een geslaagde 
terugkeer naar de samenleving, dan kom je 
uit bij kleinschalige detentiehuizen, waar 
je maatwerk kunt realiseren”, zegt Claus, 
die ook bestuurder is van vzw De Huizen. 
„Zware criminelen vragen meer bewaking 
dan mensen die kleinere feiten pleegden. 
Die laatsten kunnen vanuit hun detentie-
huis nuttige diensten leveren aan de sa-
menleving als je er een fietsenherstelplaats 
aan voegt, een groentenkwekerij en -win-
kel of strijkatelier.” Een derde pijler is dan 
ook nabijheid. Of hij geen afwijzende re-
actie van burgers vreest? Claus: „Die hoge 
gevangenismuren geven slechts een illusie 
van veiligheid. Zoals we nu bezig zijn, lo-
pen we met z’n allen naar de afgrond.”
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„als we mensen na een 
fout voorgoed afschrijven 
en willen wegstoppen, 
lopen we naar de afgrond”


