
‘Er is weinig
ruimte voor
fouten. Angst en
onderdrukking
spelen een 
grote rol’

‘Politici willen
met daders
eigenlijk niks te
maken hebben,
het gaat enkel
over slachtoffers’

“Merkwaardig ja. Daar ben ik ook
echt trots op. Hoe me dat is gelukt?
Door de inhoud van het werk boven
de hiërarchie en protocollen te stel-
len. Want ik ben zeer gepassioneerd
over de doelstelling van detentie. Als
het eenmaal is misgegaan, hoe kun-
nen we er dan voor zorgen dat diege-
nen die uit de maatschappij zijn ge-
zet er weer bij kunnen horen?

“Dat is de opdracht. Althans, in
mijn ogen. Ik heb verdriet over de re-
pressieve wind die waait. De mense-
lijke maat lijkt ons te zijn ontglipt.
In Den Haag gaat het enkel over
slachtoffers van delicten, met daders
willen politici eigenlijk niks te ma-
ken hebben. Ze denken dat de meer-
derheid van het volk een streng en
sober strafklimaat verlangt, laten
zich niet leiden door wetenschappe-
lijk bewijs over detentie.

“Ikzelf ben tegen opsluiting. Ge-
vangenisstraf leidt tot meer crimina-
liteit, daarvan ben ik overtuigd. Pak-
weg 80 procent van de Nederlandse
gedetineerden zit korter dan een
half jaar, 70 procent zelfs korter dan
drie maanden. Die tijd in de cel ver-
oorzaakt of verergert problemen.
Denk aan werk dat wegvalt, het ge-
zin of de schulden van zo’n gedeti-
neerde.”

Wonderlijke woorden voor een voor-
malige gevangenisdirecteur.
“Natuurlijk moeten we een grens
trekken wanneer iemand anderen
iets verschrikkelijks aandoet. Dat is
onacceptabel, punt. Maar iemand

veroordelen en de sleutel omdraaien
is ineffectief. Daar wordt de samen-
leving niet beter en veiliger van.
Willen we de spiraal van geweld
doorbreken, moeten we groepen en
individuen niet depersonaliseren en
wegzetten als monsters.

“Want hoe je het ook wendt of
keert – een dader is één van ons, een
medemens. Daders zijn veel meer
dan alleen hun delict. Zo is het gros
ook slachtoffer geweest, geweld
wordt vaak doorgegeven. Om te
voorkomen dat mensen niet op-
nieuw de fout in gaan, moet je veel
meer doen dan iemand opsluiten, de
ander benaderen als uniek individu.
Dat is wat ik mijn hele loopbaan heb
geprobeerd, en nu nog. Mijn ultieme
doel is dat mijn kleinkinderen in een
minder gewelddadige maatschappij
kunnen samenleven met de klein-
kinderen van gedetineerden.”

Hoe ziet menswaardige detentie
eruit?
“Het is een houding. Als gevangenis-
directeur behandelde ik zowel het
personeel als de gedetineerden als
gelijken. Natuurlijk had ik een ande-
re rol dan zij, mijn functie bracht
met zich mee dat ik besluiten nam
over anderen. Zij moesten zich,
soms gedwongen, naar mij voegen,
net zoals ik gestuurd werd door mijn
baas en het ministerie van justitie.

“Dat zijn rollen, posities die we
bekleedden. Zeker in mijn begintijd
werd ik ook gezien als streng. Had
iemand het personeel een klap gege-

Wil je de spiraal van
geweld doorbreken,
dan moet je daders
niet wegzetten als
monsters, stelt oud-
gevangenisdirecteur
Frans Douw. ‘Eigenlijk
staat de gevangenis
voor alles wat ik haat.’

Z
e hadden om
een gesprek
gevraagd. De
groep levens-
lang- en lang-
gestrafte gede-
tineerden
hoopte op een
beraad over de
tuin, de bloei-

ende binnenplaats die zij op initia-
tief van directeur Frans Douw had-
den aangelegd in de gevangenis van
Heerhugowaard. “Ze zeiden een
plan te hebben bedacht”, blikt Douw
terug. “En dat wilden ze aan me
voorleggen.”

Met hard zwoegen en stekjes van
het personeel hadden de veroordeel-
de criminelen het grauwe buitenter-
rein omgetoverd tot een aangename
plek. Niet alleen hadden de mannen
een vijver aangelegd en een pick-
nicktafel gebouwd. Tussen de
bloemperken stond ook een kas. En
daarover wilden de gedetineerden
praten met de directeur.

Want inmiddels was het glazen
bouwwerk gevuld met groente en
fruit. Zelfverbouwde komkommers
hingen naast pepers en tomaten.
Wat nou, vroegen de gedetineerden
Douw, als we de opbrengst schenken
aan de voedselbank? Douw (65): “In
de gevangenis kregen ze goed te
eten, redeneerden ze. En uit eigen
ervaring wisten de langgestraften
dat biologische groenten niet op ta-
fel komen bij arme gezinnen. Ze zei-
den graag iets terug te willen doen.”
Het zijn mensen, vormen kapita-

len op de flap van Douws nieuwe
boek. De titel van de bundel, die zo-
wel zijn leven binnen als buiten de
muren beschrijft, vat de filosofie van
de inmiddels gepensioneerde gevan-
genisdirecteur treffend samen. Be-
nader je gedetineerden als gelijk-
waardig, is zijn ervaring, dan bereik
je meer dan met repressie.

Douw zet zich in voor wat hij
‘menswaardige detentie’ noemt.
Vier decennia lang werkte hij in in-
richtingen als het Pieter Baan Cen-
trum en de Bijlmerbajes, waar hij er-
van overtuigd raakte dat gedetineer-
den meer vertrouwen verdienen dan
zij doorgaans krijgen in de gevange-
nis. En ook nu, na zijn afzwaaien,
verlaat hij zijn moestuin, vrouw en
kleinkinderen regelmatig om de te-
rugkeer van gedetineerden in de sa-
menleving te bevorderen in binnen-
en buitenland.

“Eigenlijk staat de gevangenis
voor alles wat ik haat.” Douw, ge-
huld in een bloemetjesblouse en
crocs, loopt met een dienblad met
koffie richting een van de zonnige
zitplekken in zijn tuin. Samen met
zijn vrouw woont hij in een ‘familie-
gemeenschap’ in Westzaan. Pal
naast hen, in de omgebouwde boer-
derij, huist Douws zoon met zijn ge-
zin. En ook diens schoonmoeder
heeft een woning op het perceel.

“De bajes is een gesloten, wan-
trouwende en op strakke regels ge-
richte omgeving. Zelfs in Nederland,
waar de gevangenissen misschien
behoorlijk luxe lijken, voert bureau-
cratie de boventoon. Er is weinig
ruimte voor fouten. Angst en onder-
drukking spelen er een grote rol. Dat
alles staat haaks op mijn karakter. Ik
ben zeer positief ingesteld, dwars en
heb een aversie tegen autoriteiten.”

Toch heeft u het knap lang uitgehou-
den binnen de hoge muren.

‘Een dader 
is één van 
ons, een
medemens’
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