
bracht, red.), hebben naast duistere
kanten ook dingen in zich die over-
eenkomen met onderdelen van jou
en mij.”

Samen met een oud-gedetineerde be-
stiert u nu de Stichting Herstel en
Terugkeer. Maar kan iedere gedeti-
neerde na verloop van tijd wel vol-
waardig meedraaien met de maat-
schappij?
“Nee. Neem mijn broer. Hij is 62 of-
zo, een vrolijke man en geestelijk
gehandicapt. Hij zit in een instelling,
waar hij het terrein niet kan en mag
verlaten. Maar net als veel gedeti-
neerden die binnen moeten blijven,
realiseert hij zich dat hij die situatie
nodig heeft. Hij weet goed dat wan-
neer hij meer vrijheden krijgt, hij in
dezelfde penarie zal belanden als
voorheen. Als kwetsbare man was
hij bijvoorbeeld het mikpunt van
pesterijen.

“Vroeger vocht hij ertegen, maar
voor hem is die plek nu oké. Hij kan
misschien niet meedraaien met de
maatschappij op de manier waarop
ik dat doe. Maar juist daar kan hij op-
timaal iets betekenen voor zijn di-
recte omgeving, en misschien zelfs
nog voor mensen daarbuiten. Ook
dat is herstel.”

Wat maakt dat u niet achter de gera-
niums bent neergeploft?
“Mijn motor is woede over onrecht
en angst om zelf onrecht aan te
doen. Dat heb ik van mijn familie.
We staan toch op de schouders van

ven, dan volgde straf. Over het alge-
meen wisten en snapten de gedeti-
neerden dat ook. Ik was namelijk
heel duidelijk en open over de rol-
verdeling in mijn inrichtingen. Voor
rehabilitatie zijn orde en rust nood-
zakelijk.

“Maar als mens stelde ik mezelf
nooit boven de gedetineerden. Ik
luisterde naar hen, nam ze serieus
en verplaatste me in hen. Die behan-
deling leidde tot ander gedrag, ook al
was ik de begrenzer in de bajes. Vaak
genoeg hebben mensen die ik streng
had gestraft me na afloop bedankt,
omdat ik ze een gevoel van erken-
ning had gegeven.

“Ik was de directeur van de zelf-
redzaamheid. Daarmee bedoel ik
niet dat je mensen aan hun lot over-
laat, ze zelf verantwoordelijk maakt
voor alles. Nee. Met zelfredzaam-
heid bedoel ik dat je mensen een
kans geeft om hun positieve kanten
te laten zien. Ik maakte gebruik van
wat gedetineerden wél konden, in
plaats van me te richten op wat ze
niet konden. Dat is de kortste weg
naar een ander, maatschappelijk
aanvaardbaar bestaan, heb ik ge-
merkt.

“Zo heb ik een man met een kof-
fiebranderij naar de gevangenis ge-
haald, die nu vanuit daar onder-
neemt. Zijn werknemers zijn gedeti-
neerden en kunnen na hun vrijlating
instromen in het bedrijf. Ik zette
een afdeling zonder personeel op, en
gaf langgestraften toegang tot een
schuur met kettingzagen en scharen

om die tuin aan te leggen. Voor die
projecten heb ik grenzen moeten
oprekken. Het paste niet bij de ma-
nier van denken in het gevangenis-
wezen.”

Ging het weleens mis?
“Dat is onontkoombaar. Het is een
risico dat je zult moeten nemen,
zonder vertrouwen geen herstel. En
van fouten leer je, mits je de ruimte
krijgt om die te maken. Ik wist
steeds beter wie wel en niet met be-
paalde vrijheden kon omgaan. Even
voor de duidelijkheid: dit soort pro-
jecten waren slechts toegankelijk
voor een beperkt aantal gedetineer-
den. Niet iedereen kon ik zo’n kans
geven. Ik ben er genoeg tegengeko-
men die ik nog geen schroevendraai-
er zou geven.

“Maar iedere gedetineerde die ik
heb kunnen helpen een zinvol be-
staan te leiden in de gevangenis, is er
een. Ik voel trots als ik denk aan de
gedetineerden die de zelfverbouwde
groenten uit hun tuin aan de voed-
selbank geven. De ultieme vorm van
zelfredzaamheid.

“Bovendien bestaat menswaardi-
ge detentie ook uit kleine dingen, als
even vragen hoe het gaat, of een ge-
detineerde naar huis te laten bellen
als zijn kind ziek is. De menselijke
maat, dat is waar ik voor strijd. Waar
mijn invoelendheid eindigt? Niet.
Want zelfs mensen die de meest
meedogenloze daden plegen, zoals
Michael P. (de man die in 2019 stu-
dent Anne Faber om het leven

onze voorouders. Zo was mijn Am-
sterdamse oma, die vlak voor mijn
geboorte is overleden en op wie ik
als twee druppels lijk, de hulpverle-
ner van de hele buurt.

“En mijn moeder was de gevange-
nisdirecteur van ons huishouden.
Met een groot gezin woonden we in
een maisonnette in Voorschoten, ik
ben de zesde van negen kinderen.
Mijn moeder, net als ik positief en
dominant van karakter, geloofde in
het aanbrengen van een goede ba-
lans tussen straf en steun. Van haar
heb ik geleerd hoe om te gaan met
verschillende typen mensen.

“Succesvol opereren in een onvei-
lige omgeving heb ik weer van mijn
vader. Hij kwam getraumatiseerd uit
de oorlog en trad de wereld met
wantrouwen tegemoet. Zo vreesde
hij in mijn puberteit dat ik aan de
andere kant van die dikke gevange-
nisdeur zou belanden.

“Had gekund. Ik was en ben na-
melijk dwars. En als puber hunkerde
ik naar aandacht en voelde ik me
eenzaam. Ik begon te stelen en op
straat te zwerven. Ik ben twee keer
van school getrapt en belandde van-
wege dronkenschap en fietsendief-
stal meermaals in de cel. Een aantal
keer was de duisternis in zicht, erva-
ringen die me later hebben geholpen
in de omgang met gedetineerden.

“Toch koos ik telkens een ander
pad dan het verkeerde. Dat komt
omdat ik een goede basis had, iets
wat ik achteraf pas heb geconsta-
teerd. Ik kom uit een liefdevol en re-
latief veilig gezin. Het is een cliché
maar een feit dat geweld, verwaarlo-
zing en verslaving vaak een rol spe-
len in de jeugd van mensen die in de
gevangenis terechtkomen.

“Mijn ervaring is dat talloze fac-
toren je maken tot wie je bent. Dat
je geluk en pech kunt hebben, en ie-
dere persoon in een heleboel opzich-
ten lijkt op jou en mij. Dát hoop ik
dat de lezer van mijn boek mee-
neemt. Vel niet meteen een oordeel
over een gedetineerde, is mijn bood-
schap, noch over hun familieleden,
slachtoffers of nabestaanden. Zeker
in de wereld van criminaliteit is het
mens eigen om anderen in te delen
in hokjes. Maar besef dat een enkel
aspect van iemands leven diegene
niet definieert als mens.”

‘Het zijn mensen’, Frans Douw, Atlas
Contact, 240 blz., € 21,99.

Ikzelf ben tegen
opsluiting.
Gevangenisstraf
leidt tot meer
criminaliteit.

Frans Douw
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Frans Douw werd in 1955
geboren en groeide op in
Voorschoten. Na het
staatsexamen havo te
hebben behaald, ontdek-
te hij al gauw niet ge-
schikt te zijn voor een
kantoorbaan. Hij werd
aangenomen als groeps-
leider in een jeugdin-
richting in Doorn, waar
hij zeer moeilijk opvoed-
bare jongens aanvoerde.
Daarna klom hij via een
post bij het Pieter Baan
Centrum op tot directeur
van verschillende gevan-
genissen. Ook nu nog, na
zijn pensioen eind 2015,
zet hij zich in binnen- en
buitenland in voor gede-
tineerden, onder meer
met de Stichting Herstel
en Terugkeer.

Frans Douw  


