
HansClaus, gevangenisdirecteurmet eenmissie

‘Onzetaak
ismensen
bewaren,
nietopsluiten’
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De zaak van Frank Van
den Bleeken, die zondag
zijn zelfgevraagde dood
dan toch niet zal krijgen,
legt alweer een probleem
van ons detentie- en
interneringssysteem bloot.
‘Het is tijd voor een geheel
nieuwe aanpak. ‘Zorgen’
voor een gevangene is
ook: zorgen voor onszelf ’,
zegt Hans Claus (52),
gevangenisdirecteur en
mensenrechtenactivist.
MARGOT VANDERSTRAETEN
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ij stelde het als voorwaarde voor dit gesprek, dat
plaatsvindt in zijnwoonkamer, die net als de
voortuinmet eigenhandig gekapte beeldhouw-
werken is bevolkt: “Ik doe over geen enkel indivi-
dueel dossier uitspraken, dus ookniet overVan
denBleeken. Een gevangeneheeft schade aange-
richt, hij heeft slachtoffers gemaakt, rechtstreeks
en onrechtstreeks. Ik heb respect voor al die
betrokkenen.”
Maar omVandenBleeken zelf is het ons niet te

doen.Wel omdemaatschappelijke discussie die
hij losmaakt: hoe vul je anno 2015 een ethisch ver-
antwoorde enmaatschappelijk geslaagde straf-
uitvoering in enwaaromslaagt ons landdaar
maar niet in?
HansClaus,Vlaanderens eigenzinnigste gevan-

genisdirecteur, breekt zich, ookalsbestuurslid van
deLigavoorMensenrechten, al bijnadertig jaar
hethoofdoverhet concept vandeBelgischegevan-
genis vande21ste eeuw.Er is binnen justitienie-
manddiededichtende, schilderendeenbeeldhou-
wendegevangenisdirecteurniet kent. In zijn vrije
tijd gaathij overal te lande spreken.Hij – geprezen
enverguisd –pleit voorminder tralies enmeer
mens.Wilmeerwisselwerking tussen ‘buiten’ en
‘binnen’.MaaktehetbeelddatdeLigavoor
Mensenrechten jaarlijks als prijs uitreikt; deprijs
gingdit jaarnaar “degestorvenen indecel”.
Nubeheerthij degevangenis vanDendermon-

de.MaarBinneninzicht,deunieke en intussen
beruchtedocumentairedieNicBalthazarmet vzw
Touchémaakte, enwaarinagressiebegeleidingbij
gedetineerdencentraal staat,werdvorig jaarnog
onder zijndirecteurschap indegevangenis van
Oudenaardegedraaid.Daar zettehij de immer
geslotendeurenvande ‘naakte cel’ – de isolatiecel –
openvoorpsychologischehulpverlening. “Een
mensdoetpasmoeilijk alshij hetmoeilijkheeft,
dusheeft hij juist indie crisis baatbij professionele
psychologischeof geestelijke assistentie.”De
‘naakte cel’ is normaliter alleen toegankelijk voor
directeur, cipier enarts.
HansClaus: “Onzegevangenissen, zoalsweze

vandaagkennen, zijnnietmeer vandeze tijd. Ze
zijn een typischproduct vande industriële samen-
leving. Zo’nversterkteburcht,wat ishet anders
dandemassaproductie vancellenvoor eenzame
afzondering?Maar eenzameafzonderingwerkt
niet, dat is dankzij betere inzichten indepsyche
vandemensafdoendebewezen.Daarnaast is onze
samenlevingveel complexer geworden.Degedeti-
neerdenzijnbeteropgeleid engeïnformeerd, enze
makenopveelzijdigewijzedeeluit vanhet
gemeenschapsleven.Die remèdeunique – stopze
in eencel – gaat al enige tijdnietmeerop.Binnen
justitieweet iedereendat.Menweet erookdatde
tijd rijp is ommetweloverwogenstappenmetde
tijdmee te gaan.
“Wijhebbenhet gevangenisalternatiefDe

Huizenbedacht.Wij, dat is een stuurgroepvan

H
gedrevenmensendiedemachteloosheidvanhet
strafrechtniet langerkunnenaanzienendie vin-
dendat er voldoendeafstemmingmoet zijn tussen
watdewetgeverwil,watde rechterbeslist enwat
depraktische strafuitvoering inhoudt. Inwerk-
groepen, samengestelddoordiversedeskundigen
uit allerhandedisciplines, hebbenwe jarenlang
keihard, soms totdrie avondenperweek, gewerkt
aaneigentijdseoplossingenvoorhethuidige
gevangenissysteem. Inkabinettenenkamerswor-
denonzeplannen,maquettes, voorstellenen
inzichtenal enige tijduitvoerigbestudeerd, aan-
vaard, afgewezen, enzovoort.Wij zijn er al een tijd
klaar voor.Menhelaasnogniet.”

Wie is die ‘men’?
“De publiekewereld. En dat is niet goed,want
politici zijn bang voor de publieke opinie, en dus
verandert er niets. Ze denken ookdat de zoge-
naamdepublieke opinie één ondeelbaar geheel
vormt. Alsofmensen geen leidersmet een goed
doordachte visiewensen of aankunnen.Alsof
iedereen enbloc denkt enhandelt.Maar ik ben
allesbehalve pessimistisch.Hetmoment voor
politiekemoed is bijna gearriveerd.Het is van-
daag nietmeer zoals een paar jaar geleden.De
grond is klaargemaakt.”

Hoekandegrondklaar zijn?Hoekun je, als
zelfs binnendehumanioraproductiviteit
zegeviert ophumaniteit, denkendat erbinnen
hetgevangeniswezenwelhumusvoormeer
diepgang ligt?
“Alle betrokken en ook alle beslissende partijen
weten dat er constructieve veranderingennodig
zijn. Blijven bijbouwen zoalswe al decennia doen,
heeft geen zin. Ennogmeer gevangenissen
optrekken volgens de architectuur vande 19de
eeuw, zoals tot nog toe is gebeurd, is tekenen voor
eenfiasco.
“‘Firstwe shape buildings, thereafter they shape

us.’ Ken je die uitspraak vanWinstonChurchill?
DeBritse premier sprak toenniet specifiek over
gevangenissen; hij hadhet algemener over de
invloed vandesign opmenselijk gedrag. Enhij
had gelijk. De vormheeft invloed opwiewewor-
den.
“Watwillenwe van veroordeelden?Dat ze

beterworden, dat ze,met de gebreken en ookde
gavenwaarover ze beschikken, in staat zijn om
een leven te leidenwaarin ze niemandmeer
schade berokkenen, en bijdragen tot een betere
maatschappij. In een fabriek vol gedetineerden
zul je dat resultaat niet bereiken. Integendeel, je
maakt de zaak er nog erger op. Da’s niets nieuws.

Uhebtde tijdsgeestnietmee. Efficiëntie,
besparingen, vergelding, verrechtsingen
beveiligingscamera’s zijndaarvande
sleutelwoorden.
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“De tijdsgeest is complexer dandat. Het huidige
gevangenissysteemstaat op een keerpunt, daar
twijfelt niemandnog aan. Ende optie van een
veelheid vandetentievormen, in plaats van
slechts een enkel gigantisch complex,wordt van
alle kanten bestudeerd.
“Vergeet ookniet dat de grote gevangenissen

duur zijn, en vande privé-industrie afhangen. In
Beveren kande overheid de komende decennia,
contractueel, geen eenzijdige aanpassingen aan
het gebouw latenuitvoeren. Aandie overeen-
komstmet de privé hangt ze vast. De onderhouds-
ploeg vandat grote complex?Diewordt niet
rechtstreeks aangestuurd. Die beheerskosten zor-
gen dus evengoed voor een serieus kostenplaatje,
en ze leveren geenmeerwaarde aande strafuit-
voering.
“Je kunt best niet loutermarkteconomisch

denken als het op straf en re-integratie aankomt.
Waarmee ik nietwil zeggendatmende kostenuit
het oogmoet verliezen.Hoegenaamdniet. Alleen
valt het te voorspellen dat het uitgangspunt van
de goedkoopste detentie de samenlevingwel eens
zuur zou kunnenopbreken.Gevangenendie niet
klaargestoomdworden voor eenherintegratie in
demaatschappij, díé zijn pas duur. Die
berekeningenhebbenweook gemaakt.
“Bovendien valt de prijs diewe voor dat falen

betalenniet alleen in geld uit te drukken.De
morele kost is hoog.Hoe schaamteverwekkend is
het omals rijk en zogenaamdgeciviliseerd land
wereldwijd het nieuws te halenmet een ontoere-
keningsvatbaar verklaardewetsovertreder die tij-

dens zijn dertig jaar opsluiting, hoewel psychisch
gestoord, niet de geringste psychologische behan-
deling kreeg?
“De overbevolking van onze huidige gevange-

nissen is nog zo’n gegeven. Een vande vele gevol-
gen daarvan is dat elke gedetineerde zowel aan-
valler als prooi is. Niemand vertrouwt niemand.
Dat is geen biotoop die tot herstel of in- en uit-
zicht uitnodigt. In zo’n omgeving zal een gedeti-
neerde, alleen al uit pure overlevingsdrang, een
subculturelemacht opbouwen.Hijwilmacht
onder de gedetineerden. Enhoe verkrijgt hij die?
Door te schoppen tegenhet systeemdat hem
opsluit.Waarnahet systeemdisciplinairemaat-
regelen treft ten opzichte vande gedetineerde. En
de gedetineerde nog agressiever zal reageren.
“Deze vicieuze cirkel op duurzamewijzewillen

doorbreken, is geen kwestie van rechts of links.
Het is een kwestie van realiteitszin. Detentie is in
bijna alle gevallen een tijdelijke zaak.Wemoeten
werken aanwat er na de detentie komt.”

Ugaat ver.Uwilt grotegevangenissendoen
verdwijnenenpleit voorkleinedetentiehuizen
diedeel uitmakenvanhetweefsel vaneen stad
ofgemeenschap.
“Het idee van kleinere,meer overzichtelijke en
persoonlijke detentiecentra lijkt vooruitstrevend
en verregaand,maar in feite is het oude koek.
Alleenwerd die oude koek, door gebrek aandurf
en daadkracht, nooitwerkelijkheid.
“Hier. Een vergelijkende studie die de

VerenigdeNaties al in 1975, veertig jaar geleden
dus, over gevangenisarchitectuur in dewereld liet
maken. Ik zal er een paar zinnenuit voorlezen:
‘Grote strafinrichtingen kunnenniet zonder
managementprocessen enuniformisering. Alles,
van voeding tot ontspanning,moet er in schema’s.
Individuele keuzemoet erwijken voor planning.
De anonieme sfeer in deze grote strafinrichtingen
zet aan tot gevoelens vanmachteloos- en zinloos-
heid, tot verbittering en isolement. De instituten
beklemtonende afwijzing door de buitenwereld
vanhendie ze dienen te re-integreren. Ze doen
dus het tegenovergestelde vanwat ze beogen.’
“Het is een variant opChurchills uitspraak. De

stenenbepalenwiewe zijn. Dusmoetenwe, nu
weophet punt staan omweer nieuwe gevange-
nissenneer te zetten, heel goednadenken over
die stenen.
“Laatme in deze context verwijzennaar de

NieuweWandeling, de gevangenis vanGent.
Edgar Swinnen, seksuoloog en criminoloog,was
directeur vandeze stadsgevangenis in die periode
datmen aarzelde omhet pand af te breken of te
restaureren. Begin jaren zeventig koos Swinnen,
die als een sterke enprogressieve persoonlijkheid
gold, er resoluut voor omde tralies uit het cen-
trale gedeelte vanhet stervormige gebouwweg te
halen.Wel, doordat dit centrale gedeelte geen tra-

liesmeer heeft, en doordat dewegnaar de vier
vleugels open is,wordenpersoneel en gedetineer-
den al veertig jaar gedwongen omelkaar te zien,
te ontmoeten,met elkaar te praten.Hetweghalen
vande tralies had enheeft een gunstig effect op de
sfeer en de veiligheid in het complex.
“Die tralies kunnen trouwens evengoedfiguur-

lijk zijn. Ik ben, verspreid over verschillende
instellingen, al 29 jaar gevangenisdirecteur. Aan
ervaringsdeskundigheid ontbreekt hetmedus
niet. Al die jaren sta ik ook bewust zo veelmoge-
lijk tussen de gedetineerden, en zeker tussenhen
die een lange straf uitzitten.Want juistmet hen
kun je in contact komen.Omdat ze lang blijven.
En omdat ze zo ver over de schreef zijn gegaan
dat ze hetwelmet joumoeten doen.
“Als ik in de gevangenis een advocaat, politie-

agent en gedetineerde over de vloer krijg, schud ik
hen alle drie de hand.Met die daadmaak ik een
verschil. Ja, bepaalde agenten zienmijn handrei-
king naar de gedetineerde in eerste instantie als
een daad van agressie.Maarweesmaar zeker dat
ik, door die simpele geste, voor een ontlading
zorg die alle partijen ten goede komt.”

Deoverbevolking indegevangenissenzou snel
weggewerkt zijn als buitenlandsecriminelen
weernaarhun landwerdengestuurdomdaar
hun straf uit te zitten. Enwezoudennoggeld
besparenook.Umoet constantmetdergelijke
standpuntenwordengeconfronteerd?
“Er zijnwetsovertreders voorwie ik dat zeker een
goede oplossing zou vinden.Het probleem is
alleen dat het niveau vande gevangenissen in
hun landmeestal beneden alle peil is.
Maar neemveroordeelden voor diefstal die uit

hetOostblok afkomstig zijn. Ze hebbenhier hun
slag geslagen. Ze hebben gespeeld en verloren en
zitten hier hun straf uit.Met niemandhebben ze
contact. Er is geen buitenwereld. Geenbezoek.
Geen familie. Dat is allemaal nefast voor hun
sociaal herstel. Diemannen zijn al tevredendat
ze niet geslagen ofmishandeldworden.Maar
heeft zo’n straf hier zin of nut? Integendeel.
“Als we het over de gevangenisbevolking van

Marokkaanse afkomst hebben – en die groep
wordt in zulke boutadesmeestal geviseerd – pra-
tenwe over een heel andere situatie.”

‘Eenideaal
detentiehuis
ligt ineen
woonomgeving
entelt ten
hoogstedrie
leefgroepen
vantien
personen’
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“Ze zijn, gezien de aard van hunwetsovertredin-
gen, doorgaansmakkelijk voorwerp van korte
gevangenisstraffen. DeMarokkaansemannen,
diemeestal in ons landwonen, hebben sowieso
al een zeerwankele positie op de arbeidsmarkt.
Die sociaal-maatschappelijke achterstelling,
waarvoor de politiekmede verantwoordelijk is,
maakt hen vatbaarder voormisdrijven.
“Waarmee ik niet wil zeggen dat de

verantwoordelijkheid van hun daden bij sociale
uitsluiting ligt, pas op.Maar er zijn verbanden.
En een goed en opmaat gemaakt reclasserings-
plan,met concreet zicht opwerk, zou onze
plichtmoeten zijn.”

U spreekt over gedetineerden en
wetsovertreders. Niet over criminelen.
“Eenmens valt niet samenmet zijn daden.
Iemand, ondanks zijn criminele daden, louter en
alleen als een crimineel benoemen is zo naar
hemkijken en zomet hem spreken. Dat is
oneerlijk en stigmatiserend,met die taal duw je
de anderweg enwijmoeten hem juistmeer naar
ons toehalen.
“Je zultmij ook nietmeer over ‘cipiers’ horen

spreken.Wel over bewaarders of penitentiair
bewakingsassistenten. Diewoordkeuze is niet
eufemistisch, nee. Een bewaarder bewaartmen-
sen, en dat is wat wij doen,mensen bewaren.
Het stereotiepe beeld van de domme cipier doet
afbreuk aan het beroep, dat vele facetten
inhoudt: veiligheid, omgangmet gevangenen,
administratieve taken. Bewaarders zijn belang-
rijke eerstelijnsmedewerkers.”

Hoe ziet de gevangenis van de 21ste eeuwer
volgens u, architecturaal, best uit?
“Onze plannen zijn in geen geval koren op de
molen van de architecten van de gevangenisin-
dustrie. Geen grote complexen die de aandacht
trekken. Geenmoderne snufjes en ingrepen die
van heinde en ver geïnteresseerden lokken.Wel
vele kleine, onopvallende detentiehuizen,
verwijderd van elkaar en verspreid over het hele
land. In deze huizen is plaats voormaximaal
drie leefgroepen van tien personen.
“Het begrip ‘huizen’ geeft de radicale breuk

met de stereotype detentie aan,maar kan ook
voor verwarring zorgen, dat geef ik toe.
Bepaalde detentiehuizen, voor bepaalde gevan-
genen, kunnen er inderdaad als een huis uitzien,

‘Natuurlijk
moet jeopde
kostenletten.
Maargoed-
kopedetentie
kanonszuur
opbreken’

en in eenwoonomgeving liggen. Andere zijn
kleinere instellingen diemeer beveiligd zijn, en
diemin ofmeer van de buitenwereld zijn afge-
sloten.Maar nooit bevinden ze zich op een
industrieterrein of in de rafels van de samenle-
ving. Hun plaats binnen een gemeenschap is
cruciaal, wemoeten samenmee evolueren.
“De kleinschaligheid is demotor die alle

andere veranderingen in gang zal zetten. In een
centrum voor tien personen zal, ommaar een
voorbeeld te geven, een gedetineerde niet zo
hard tegen het systeemmoeten vechten om te
bewijzen dat hij iemand is. Hij krijgt die kans
niet eens. Juist omdat er overzichtelijkheid is,
valt de pik-ordeweg. Het personeel – en niet
alleen cipiers – heeft contactmet hem. Demen-
selijke verhoudingen zijn divers. Er heersen
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anderewetten. Hij zalmeermet zichzelf vech-
ten. Dat doet pijn.
“Vooruitgang zit in dit soort gevangenisstraf-

fen opmaat. Als je eenmensmeer alsmens
benadert, kun je hembeter verzorgen.”

Wieaaneen straf denkt, denktnietmeteenaan
verzorging.
“Dat is zo. De publieke opinie denkt vooral aan
vergelding en afschrikking. Ik begrijp dat.Maar
als oplossing voor re-integratie werkt deze een-
zijdige aanpak niet, net zomin als tralies werken.
De symboolwaarde van een afschrikwekkende
infrastructuurmag in ons domein niet prime-
ren.Wemoeten langzaammaar zeker inzien dat
gedwongen hulpverlening ook een straf is. En
wemoeten de beschaving verfijnen, ten voordele

van de helemaatschappij. Dé crimineel bestaat
niet. Zorgen voor de gevangene is ook zorgen
voor onszelf. Als elke gedetineerde een individu-
ele planbegeleider krijgt die zijn hele trajectmee
aflegt, wordt de kans op slagen groter. Omdat de
verantwoordelijkheid van de gedetineerde gro-
ter wordt. En omdat hij de hele tijd aan zijn
reclasseringsplanwerkt, voorbereidwordt op de
rol die hij in de samenleving zal spelen.

Hebtubewijzendatdezekleinschalige aanpak
totminder recidive leidt?Datde
ex-gedetineerdenerbeter in slagenomeen
waardigepositie indemaatschappij in te
nemen?
“Er is ontegensprekelijk een indirect verband.
Ex-gedetineerden die een plek in demaatschap-

pij hebben en over een sociaal vangnet
beschikken, recidiverenminder. Daar bestaan
voldoende cijfers over.”

Ubent eenvolhouder.Hoekomthetdatuw
strijdvaardigheid indriedecennianogniet,
zelfs al is hetmaar een tikkeltje, in cynisme is
omgeslagen?
“Mijn opdracht bestaat eruit ommensendie in de
fout zijn gegaan,weer ophet goede pad te helpen.
Ik heb opdieweg te veel gedetineerden zien
afzien. Ik heb te veel kansen verloren zien gaan.
“En ik geloof in daadkracht en verandering. Ik

zie die ook plaatsvinden. Bovendienheb ik
voldoendemedestanders.Mensendie voor
dezelfdemenswaardigheid strijden;we steken
elkaar aan enhoudenhet vuur brandend.”

► Hans Claus:

‘Je zult mij niet

meer over cipiers

horen spreken.

Wel over

bewaarders.’
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