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Uitgelezen

Thomas Baeckens1

Over 'Mekaar zien en het belang van cultuur in 
de gevangenis'

De Rode Antraciet publiceerde in 2018 het boek 
"Mekaar zien. Het belang van cultuur in de
gevangenis".2

Thomas Baeckens is cultuurfunctionaris bij vzw 
De Rode Antraciet en werkte mee aan het boek. In 
deze bijdrage licht hij een aantal projecten uit het 
boek en geeft zo een inkijkje in het culturele werk 
van De Rode Antraciet. In het boek zelf komen 
meer projecten aan bod en wordt er bijkomende 
achtergrond verschaft bij het culture werk van De 
Rode Antraciet. (nvdr)

'[...] dat kunst de wereld niet kan redden, weten we 
allemaal. Maar af en toe wel een mens, dat is voor mij 
al even zeker. Dat heeft met een paar dingen te maken, 
geloof ik. Met het belang van jezelf te kunnen tonen. Niet 
als de stoere kerel, tot de tanden toe bewapend. Niet als 
die ongenaakbare vrouw die niet voor één gat te vangen 
valt. Maar als de complexe binnenkant die je ook bent, 
daar waar alles zit wat zeer doet en tegenwerkt en moeilijk 
maakt, daar waar oud verdriet woont, en zelftwijfel en 
boosheid en datgene wat je maar niet kan vergeten. En 
met verf en doeken of aanverwant materiaal gaat dat 
makkelijker, vaak, dan met woorden. Met het belang, ook, 
van daar dan erkend in te worden. Als iemand die van alles 
kan, zoals een schilderij maken, iemand met recht op dit 
bestaan, iemand die iets te bieden heeft, die waardering 
verdient, en aandacht en liefde.

Ik heb het zelf meegemaakt [...] met dat project in de 
gevangenis. Gasten die nog nooit ergens wezenlijk om 
waren geprezen zag ik voor mijn ogen een halve meter 
groeien, door de oprechte complimenten die ze kregen 
tijdens een repetitie, door het applaus van al die vreemden 
die kwamen kijken naar de voorstelling [...]

Misschien [...] is dat het mooiste wat we voor mekaar 
kunnen doen, als mensen: mekaar zien. Echt en helemaal. 
Voor wie we zijn. Voor al wat mooi is en al wat lelijk is, 
omdat we dat eigenlijk in de grond allebei minstens 
enigszins herkennen.'

Uit dit fragment uit de toespraak die Griet Op de 

Beeck gaf op de opening van de tentoonstelling 
ONGEZIEN, lichtten we met De Rode Antraciet de titel 
voor ons boek Mekaar zien. Het belang van cultuur in 
de gevangenis. ONGEZIEN was een expo die in 2013 
de resultaten van de beeldende-kunstenateliers in 
de Vlaamse en Brusselse gevangenissen naar buiten 
bracht. Op de Beeck was de meter van dit project en 
legde in deze speech op de vernissage enkele van 
de redenen bloot waarom cultuur zo belangrijk is in 
de gevangenis. Cultuur biedt de kans op expressie, 
op gesprek, de mogelijkheid tot herkenning en 
erkening. Met het boek willen we laten zien wat het 
betekent om culturele activiteiten in de gevangenis 
te organiseren en proberen we duidelijk te maken 
waarom we dat doen. In Mekaar zien - en in ons 
dagelijks werk - interpreteren we cultuur breed: 
cultuur is kunst, maar ook de kans op ontmoeting; 
cultuur als ontspanning, inspanning, een leerkans. 
Voor sommige gedetineerden is de gevangenis de 
plaats waar ze met cultuur kennismaken. Sommigen 
beginnen er te lezen, anderen merken dat ze graag 
tekenen of schilderen. Deelnemen aan culturele 
activiteiten geeft gedetineerden ruimte voor 
engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding. 
Bijna alle gedetineerden komen ooit weer vrij. Het 
is dan ook belangrijk de band met de samenleving 
zoveel mogelijk te behouden. Uiteraard brengt 
het leven in de gevangenis heel wat beperkingen 
met zich mee, maar toch kiezen wij ervoor om - 
waar mogelijk - uit te gaan van normalisering. Dat 
betekent dat we proberen om ons aandeel in het 
gevangenisleven - het cultuuraanbod - zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij het culturele aanbod 
buiten. Wij zijn verantwoordelijk voor cultuur en 
sport in de gevangenis. Dat wil niet zeggen dat 
we alles alleen voor elkaar krijgen, integendeel: 
ons werk lukt pas wanneer we goed samenwerken 
met partners binnen en buiten de gevangenis. In 
de gevangenis werken we nauw samen met de 
mensen van de CAW's, de onderwijscoördinatoren 
en de beleidscoördinatoren van de Vlaamse 
Gemeenschap, met de gevangenisdirecties en het 
bewakingspersoneel. Voor al onze activiteiten of 

1 Thomas Baeckens is cultuurfunctionaris bij vzw De Rode Antraciet.
2 De Rode Antraciet, Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis, Oud-Turnhout, Gompel&Svacina, 2018, 144 p.
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projecten gaan we ook buiten de gevangenis op 
zoek naar partners. Dat kunnen cultuurhuizen zijn, 
vormingsorganisaties, musea, individuele kunstenaars 
en heel uiteenlopende landelijke en lokale organisaties. 
Zo bouwden we doorheen de jaren een mooi netwerk 
van partners op. Maar we zijn en blijven op zoek naar 
organisaties die in de gevangenis een werking willen 
ontplooien. En er liggen nog heel wat mogelijkheden. 
Culturele organisaties uit het middenveld hebben 
ook een opdracht in de gevangenis. In het nieuwe 
decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk3 zijn de 
gedetineerden als kansengroep opgenomen. Dat wil 
zeggen dat organisaties aangemoedigd worden om 
ook in de gevangenis activiteiten aan te bieden. Het is 
dan aan ons om deze nieuwe partners te ondersteunen 
bij de organisatie van culturele projecten. De Rode 
Antraciet is sinds 2004 actief in de Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen. In die tijd groeiden we uit tot een 
vaste waarde. We ontwikkelden deskundigheid in het 
werken in een gevangeniscontext én in het vertalen 
van cultureel aanbod zoals dat buiten de muren 
bestaat naar deze specifieke context. We konden in de 
loop der jaren heel wat mooie projecten en activiteiten 
zelf opzetten in of toeleiden naar de gevangenis. In 
Mekaar zien tonen we een aantal voorbeelden van 
culturele activiteiten en projecten in de gevangenissen 
doorheen de jaren. We verdeelden de projecten aan 
de hand van de vijf belangrijke rollen die cultuur 
volgens ons in de gevangenis speelt: expressie 
aanmoedigen, dialoog voeren, uitnodigen tot leren, 
inclusie vormgeven en participatie aanwakkeren. 
Veel projecten nemen meer dan één van deze rollen 
op, sommige zelfs drie of vier. Allemaal maken ze het 
belang van cultuur in de gevangenis duidelijk.

Expressie aanmoedigen
Mensen identificeren zich in relatie tot hun omgeving 
en op basis van de erkenning van anderen. Voor 
gedetineerden is dat niet evident. Van de ene dag op 
de andere houdt je normale leven op. Het is alsof je 
leven plots wordt opgeschort als je in de gevangenis 
zit. Een gedetineerde was een vader of moeder, een 
zoon of dochter, een collega, een supporter van een 
voetbalclub, ... Eens in de gevangenis lijkt het alsof dat 
allemaal niet meer telt en je enkel nog een dader bent.
De culturele activiteiten die wij samen met onze 
partners in de gevangenis organiseren, helpen 
gedetineerden die verschillende identiteiten terug 
te vinden, en brengen (opnieuw) naar boven wie 
ze ooit waren - of sterker nog: tot wie ze verder 
kunnen evolueren. Daarom vinden wij werken aan 
sociale vaardigheden en een sterk zelfbewustzijn erg 
belangrijk: weten wie je bent en waar je voor staat, 
wat je van betekenis vindt, waar je goed in bent, wat 
je rust en kracht geeft, wat je belangrijk vindt in je 

leven en hoe je een engagement kunt opnemen. Een 
mooi voorbeeld van een project dat culturele expressie 
aanwendt om identiteiten die naar het achterplan 
zijn verdrongen terug naar de voorgrond te halen is 
de Dance Challenge die vier vrouwenafdelingen van 
gevangenissen uit Vlaanderen en Brussel in het voorjaar 
van 2019 zijn aangegaan. Uitgedaagd door een groep 
vrouwen uit de gevangenis van Vanaja in Finland, 
die een choreografie ontwikkelden, instudeerden en 
opnamen, zullen de Belgische gedetineerden een 
videoclip maken die hen van antwoord moet dienen. 
Samen met mensen van het dansgezelschap Ultima 
Vez werken ze aan een dans die hun vrouwelijkheid 
centraal stelt. In een detentiecontext is het vrouw zijn 
of het zich vrouwelijk voelen weinig vanzelfsprekend. 
In de Dance Challenge willen ze die rol terug opnemen 
en dat ook tonen aan de buitenwereld. Dat naar buiten 
brengen van de resultaten van creatief werk is een 
krachtige extra stap. Kunst is - ook voor gedetineerden 
- innerlijke drijfveren, angsten, twijfels en dromen 
weergeven. Er een publiek bij betrekken betekent 
zoeken naar herkenning, naar de vonk die overslaat. 
Een ander bijzonder dansproject, Parallel Lines, liet 
goed zien hoe dat in zijn werk gaat. Het werken aan 
een voorstelling betekende voor de deelnemers meer 
dan even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit van 
het gevangenisleven. Het gaf hen tegelijk de kans om 
anderen - de toeschouwers - iets te geven: perspectief, 
inzicht, afleiding, verpozing. Niet enkel het deelnemen 
aan een project is belangrijk, ook de interactie met 
de buitenwereld - erover in gesprek gaan of applaus 
krijgen bijvoorbeeld -  is een essentieel aspect van 
culturele expressie. Parallel Lines vond in het najaar van 
2014 plaats in de gevangenis van Brugge. Guinevere 
Claes schreef in dS Weekblad over deze voorstelling:

'Ze heten Pol, Ronny, Jacky, Abdel, Pascal, Gaetan, Freddy 
en Mensour, en ik mag geen helden van hen maken. Dat 
werd me op het hart gedrukt. Niet onterecht, want dat zijn 
ze niet. En indien ooit wel, dan diep gevallen nu. De acht 
zijn gestraft. Ze deden dingen die niet mogen, bewezen 
hun vrijheid niet de baas te kunnen, moesten die dus 
afgeven. Zorgvuldig het slot op 8 levens, veilig opgeplooid 
in een binnenskamers bestaan. De wereld verder zonder 
hen, zij zonder de wereld. Klaar, duidelijk, schuld, boete. 
Hard, sed lex.

Ik wil geen helden van hen maken. Ik wil alleen maar 
zeggen dat ze dit weekend iets heldhaftigs doen. Ze gaan 
op een podium staan en laten zich daar van een open en 
broze kant zien: ze dansen. Niet eens hiphop, breakdance, 
niks met spieren. Gewoon dans, hedendaags in die zin: er 
is geen stijlboek. Werkelijk niks hebben ze om zich achter te 
verschuilen. Het is puur, persoonseigen, intuïtief bewegen. 
En in de mannenafdeling van een gevangenis is zo'n 

3 Decreet 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, BS 2 oktober 2017.
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breekbaar register - daar doet niemand omfloerst over en 
laten we het nog zacht uitdrukken - niet evident.

Het vroeg veel van de deelnemende mannen. Elke keer 
naar de repetitie komen. Hun eigen schaamte overwinnen. 
Leren samenwerken en omgaan met frustraties. Voor velen 
was het de eerste keer dat ze op een podium stonden. 
Het is wat een van de begeleiders van dit project het 
belangrijkste effect noemt. "Zo'n parcours doorworstelen, 
zichzelf overstijgen... dat geeft trots. En dat is iets wat 
gedetineerden vaak lang niet meer hebben gevoeld."'

Dialoog voeren
Tijdens culturele activiteiten werken we bewust aan 
de connectie tussen de werelden binnen en buiten de 
muren. We bouwen bruggen tussen de gevangenis 
met haar bewoners en de buitenwereld met vrije 
burgers. We proberen de stereotiepe beeldvorming 
te doorbreken. We geloven dat gedetineerden die 
tijdens hun detentie verbonden blijven met de 
samenleving, later ook weer makkelijker hun weg in 
die samenleving zullen vinden. Verbinding tussen 
de wereld binnen en buiten de gevangenis komt 
iedereen ten goede. Met ons cultuuraanbod openen 
we de deuren in de gevangenis en herstellen we de 
verbroken communicatielijn tussen binnen en buiten. 
Dat kan diverse vormen aannemen: we tonen buiten 
de gevangenis de resultaten van activiteiten die in 
de gevangenis plaatsvinden, vrije burgers wonen 
een theatervoorstelling in de gevangenis bij, vrije 
burgers en gedetineerden nemen samen deel aan 
een gespreksgroep in de gevangenis, … De dialoog 
begint wanneer gedetineerden en vrije burgers elkaar 
ontmoeten. Dat kan ook indirect, bijvoorbeeld via 
kunstwerken en verhalen die heen en weer gaan. Het 
project rond de Zinnekeparade in Brussel laat zien hoe 
gedetineerden en vrije burgers samen iets opbouwen, 
in co-creatie, zonder direct fysiek contact. Beeldend 
kunstenaar Catherine Van Assche begeleidde in 2014 
acht creatieve ateliers in zowel de kunstenwerkplaats 
De Pianofabriek als in de gevangenis van Sint-Gillis. 
In beide ateliers werkte men aan marionetten en 
maskers voor de Zinnekeparade, het sociaal-culturele 
stadsproject dat tweejaarlijks door de straten van 
Brussel trekt. Om een link te leggen tussen de ateliers 
binnen en buiten de gevangenis was er een heen-
en-weerboek dat telkens met de begeleiders van de 
verschillende ateliers meeging. In het boek schreven, 
tekenden, vertelden de deelnemers hun belevenissen. 
Het werd een prachtig boek dat telkens tussen de 
twee werelden reisde. Zinneke gaf gedetineerden de 
kans om actief te participeren aan een gebeuren dat 
de gevangenismuren overstijgt. Ze maakten deel uit 
van een project dat leeft in de buurt, in de wijk en in 
de stad. Zo houden ze voeling met wat zich buiten de 
muren afspeelt en vergroot hun gemeenschapsgevoel, 
wat hun re-integratie ten goede komt. En in de andere 
richting kwam de gevangenis een stukje dichter bij de 

vrije burgers die deelnamen aan de creatieve Zinneke-
ateliers. De parade zelf werd gefilmd en gefotografeerd. 
De gedetineerden konden zo het resultaat van dit 
buitengewone project met eigen ogen zien. Aan 
het eind van het project kregen alle deelnemers 
ook een boekje met foto’s van het volledige proces. 
Een gedetineerde getuigt: ‘Meewerken aan de 
Zinnekeparade, dat voelt een klein beetje als 
ontsnappen. Het is fantastisch als je dan het resultaat 
ziet. Ik ben er echt fier op dat onze marionetten 
gebruikt zijn in de parade!’ 

In andere projecten proberen we de dialoog zelf 
centraal te stellen, dan is er pas echt sprake van 
uitwisseling. Daarom creëren we bewust kansen tot 
direct contact, ontmoeting en gesprek. In projecten 
als Parlé Détiné en Rondom Prison krijgen burgers de 
kans de gevangenis te bezoeken en in gesprek te 
gaan met gedetineerden en personeel. Tijdens deze 
ontmoetingen ontstaat er empathie, groeien er kansen 
om af te stappen van de clichés. Gedetineerden zijn 
verbaasd als blijkt dat de buitenwereld voor hen 
openstaat en oprecht in hen is geïnteresseerd. Voor 
sommige gedetineerden zijn dit na jaren detentie de 
eerste gesprekken die hen echt beroeren. Inzetten op 
herstel van deze verbindingen is essentieel.

Uitnodigen tot leren
In heel wat gevangenissen is er een breed aanbod 
aan onderwijs, cursussen en beroepsopleidingen. 
Dit leren binnen een gestructureerde context is het 
formele leren. Het cultuuraanbod in de gevangenis 
heeft een niet-formele aanpak. Wie wil, kan deelnemen, 
maar niemand is verplicht. De gevangenis biedt 
ruimte voor informeel leren via vorming rond 
persoonsgerichte en maatschappelijke thema’s. Een 
vorming over communicatie en agressie bijvoorbeeld 
laat gedetineerden op een praktijkgerichte manier 
ontdekken hoe ze hun communicatie kunnen 
aanpassen in verschillende omstandigheden, hoe ze de 
signalen van agressie bij zichzelf en anderen kunnen 
herkennen en hoe ze daarmee kunnen omgaan, … 
Ze leren kijken naar zichzelf en erover praten met 
andere gedetineerden. Daarnaast vinden we het 
ontzettend belangrijk dat gedetineerden betrokken 
blijven bij wat er in de samenleving gebeurt. Daarom 
organiseren we ook vormingen rond belangrijke 
maatschappelijke thema’s: politieke vorming, 
radicalisering of mensenrechten. Hiermee geven we 
ook een duidelijk signaal aan gedetineerden dat ze 
erbij horen, ook al maken ze fysiek geen deel uit van 
de vrije samenleving. Een voorbeeld hiervan is de 
Schrijfmarathon. In december organiseert Amnesty 
International elk jaar een briefschrijfmarathon tegen 
onrecht. Wereldwijd worden er dan massaal brieven 
en kaartjes verstuurd om te protesteren tegen enkele 
frappante mensenrechtenschendingen. In 2018 focuste 
de campagne op 9 vrouwen die onder vuur liggen 
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omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. In 
bijna elke Vlaamse en Brusselse gevangenis vond in 
december een schrijfmarathon plaats. Daar kregen de 
gedetineerden eerst een infosessie over wat Amnesty 
doet, over de vrouwen waarvoor ze zouden schrijven 
en over de impact die hun brieven en postkaartjes wel 
degelijk hebben. Waarna de gedetineerden zich met 
lokale Amnesty-vrijwilligers aan het schrijven zetten en 
samen het gesprek aangingen over mensenrechten, 
activisme en je leven riskeren voor anderen. De kern 
van informeel leren is dat gedetineerden zo oefenen in 
competenties die belangrijk zijn voor het leven binnen 
én buiten de muren: leren luisteren naar het verhaal 
van anderen, een eigen mening positief verwoorden, 
samenwerken, afspraken naleven, introspectie, 
opinies nuanceren in een debat met anderen, een 
constructieve werkhouding ontwikkelen. Zo lukt het 
hen nadien ook beter om te leren via formele trajecten 
zoals onderwijs of een beroepsopleiding. Het Filocafé 
in de gevangenis van Beveren steunt precies op deze 
vaardigheden. In het Filocafé komt een kleine groep 
gedetineerden maandelijks samen om te praten over 
diverse thema’s: vrijheid, familie, interculturaliteit of 
positief denken. Benny van Vormingplus4 begeleidt de 
groep:

'Het Filocafé gaat om respectvol omgaan met elkaar, 
gespreksregels volgen, rekening houden met anderen, met 
interesse luisteren, leren verwoorden wat je te zeggen hebt, 
leren aanvaarden dat een ander anders is, anders reageert. 
Het gaat om feedback kunnen krijgen, complimenten 
leren aanvaarden. Je wordt gehoord en gezien, je leert van 
elkaar. Dat is een fijne manier van leren, je kunt je eigen 
ervaringen inbrengen, je wordt niet direct uitgelachen 
en bekritiseerd. Je mag mens zijn. En over zinnige dingen 
praten.’

Inclusie vormgeven
Gedetineerden zijn uitgesloten, in de letterlijke zin van 
het woord. Hun vrijheid is hen ontnomen. Ze worden 
fysiek buiten de samenleving geplaatst. Maar dat 
betekent niet dat zij er geen deel meer van uitmaken. 
Integendeel, de samenleving is verantwoordelijk voor 
de zorg voor en het leven van gedetineerden, zoals 
voor al haar burgers. Zo staat het in het Strategisch 
Plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.5 Het 
uitgangspunt voor dit plan is dat gedetineerden, 
hoewel ze van hun vrijheid zijn beroofd, hun 
fundamentele rechten behouden, ook het recht op 
de hulp- en dienstverlening die de samenleving 
organiseert. Elke gedetineerde moet dit recht ook in 
de gevangenis kunnen uitoefenen. In de praktijk wil dit 

zeggen dat gedetineerden moeten kunnen werken, 
de kans moeten krijgen om onderwijs te genieten, 
recht hebben op welzijn en gezondheidszorg, op 
sport en ook op cultuur. Dat zal de re-integratie in de 
samenleving vergemakkelijken. Van begin af aan was 
het de bedoeling de uitwerking van deze rechten 
inclusief te benaderen, precies om de band met de 
samenleving niet te verliezen. Wie buiten de muren 
activiteiten organiseert, doet dit ook binnen de muren 
voor gedetineerden. De buitenwereld in de gevangenis 
binnenbrengen, daarover gaat inclusie. Wat betekent 
inclusie in de praktijk? Een vormingsinstelling zet een 
creatieve werking met vrijwilligers op voor diverse 
doelgroepen – en dus ook voor gedetineerden. De 
tekenacademie heeft óók een klas in de gevangenis. 
Naast het woonzorgcentrum en de instelling voor 
mensen met een beperking wordt ook de gevangenis 
deel van een Dag van de Vrijwilliger of Week van de 
Amateurkunsten. Het koor houdt open repetities 
in de gevangenis, zodat gedetineerden kunnen 
meezingen. De bibliotheek heeft een volwaardig filiaal 
in de gevangenis. Het hoeft dus niet exotisch, moeilijk 
of complex te zijn. We merken dat het middenveld 
deze weg stilaan inslaat. Tijdens een kunstroute in 
Hoogstraten langs de ateliers van de plaatselijke 
kunstenaars was het crealokaal van de gevangenis een 
van de haltes. Net zoals de andere amateurkunstenaars 
de geïnteresseerden een kijkje achter de schermen 
gunden, stelden ook de gedetineerde tekenaars, 
schilders en knutselaars de deuren van hun atelier 
open om trots hun werk te tonen. De bibliotheek in de 
hulpgevangenis van Leuven is een bibliotheekfiliaal 
als een ander. Wanneer lezers in de onlinecatalogus 
een roman opzoeken, is het mogelijk dat die enkel in 
de gevangenisbibliotheek te vinden is. Ze kunnen dat 
werk dan reserveren, net zoals de bibliotheekbezoekers 
in de gevangenis dat kunnen met boeken of films uit 
pakweg de gemeentebibliotheek van Kessel-Lo.
Deze gevangenisbibliotheken zijn vandaag misschien 
wel het beste voorbeeld van inclusie in detentie. 
Waar de bibliotheekwerking vroeger steunde 
op de goodwill van lokale gevangenisdirecteurs, 
penitentiaire bewakingsassistenten, gedetineerden 
of medewerkers van de openbare bibliotheek, is die 
nu stevig vastgeklonken in een wettelijk kader. Met 
de inwerkingtreding van het participatiedecreet in 
20086 werden er financiële middelen vrijgemaakt 
om de gevangenisbibliotheekwerking in Vlaanderen 
te ondersteunen. Toen werd de keuze gemaakt om 
de openbare bibliotheek als primaire partner van 
de gevangenisbibliotheek te gaan beschouwen. De 
Vlaamse overheid sloot convenanten af met steden 
en gemeenten die een gevangenis huisvesten om de 
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gevangenisbibliotheken op een structurele manier 
uit te bouwen. Het belangrijkste uitgangspunt was 
om de bibliotheken in de Vlaamse en Brusselse 
gevangenissen een professioneler karakter te geven. 
Dankzij de middelen van het participatiedecreet 
werd het mogelijk om in elke gevangenis een 
professionele kracht aan te stellen, een personeelslid 
van de plaatselijke openbare bibliotheek. Deze 
bibliothecarissen sloegen in de lokale gevangenissen 
de handen in elkaar met fatikken, vaak ook met 
penitentiaire bewakingsassistenten. Sindsdien groeiden 
de collecties in kwantiteit en in kwaliteit, gingen steeds 
meer gedetineerden van de bibliotheek gebruik maken 
en steeg ook de waardering van de bezoekers.
En zo is de bib vandaag een belangrijke plek in elke 
gevangenis. In een omgeving waar betrouwbare 
informatievoorziening geen evidentie is en de 
mogelijkheden tot ontspanning veel beperkter 
zijn dan buiten de muren, is een goed werkende 
gevangenisbibliotheek voor heel wat gedetineerden 
een onmisbaar goed. Naast de kapel, zo geven velen 
aan, is ook de bibliotheek een plaats waar ze zich even 
buiten de gevangenis wanen. Ze hebben er toegang 
tot informatieve boeken, literatuur, muziek en film, en 
ze kunnen er mekaar op een ongedwongen manier 
ontmoeten; bijna net zoals buiten.

Participatie aanwakkeren
Participatie leeft in de samenleving. Dat merk je aan 
de vele burgerinitiatieven die uit de grond schieten. 
Burgers organiseren zich om samen een antwoord 
te bieden op diverse maatschappelijke uitdagingen. 
Organisaties uit het brede middenveld zoeken 
manieren om meer aansluiting te vinden bij hun 
doelgroep(en). De overheden nemen een actieve rol 
op om participatie te organiseren en te ontwikkelen.
Het thema participatie sijpelt ook door binnen de 
gevangenismuren. Dat klinkt paradoxaal in een 
context waar keuzevrijheden worden afgenomen 
en veiligheid primeert. De gevangenis bepaalt het 
dagelijkse leven van de gedetineerden: mogelijkheden 
tot werk en bezoek, de bedeling van de maaltijden, 
deelname aan activiteiten, … Doorgaans worden 
gedetineerden nog weinig aangesproken op hun 
eigen verantwoordelijkheden.
Toch geloven wij sterk in initiatieven waarbij 
gedetineerden kansen krijgen om actief te participeren 
en verantwoordelijkheid op te nemen. De Rode 
Antraciet is voorloper op het vlak van participatie van 
gedetineerden. Dit komt omdat het brede aanbod 
van cultuur en sport veel participatiemogelijkheden 
biedt en op een meer informele manier werkt. 
Deelnemers kunnen dit aanbod binnen de gevangenis 
op verschillende manieren mee vormgeven. Zo laten 
we gedetineerden bepalen welk cultureel aanbod 
wenselijk is binnen de gevangenis. We bevragen hen 
naar ideeën en noden. Dit gebeurt op verschillende 

manieren. Informele gesprekken met deelnemende 
gedetineerden tijdens activiteiten doen nieuwe 
voorstellen en suggesties opborrelen. Krachtiger 
wordt het als gedetineerden zelf mee vorm geven 
aan activiteiten. Ze krijgen binnen diverse ateliers de 
vrijheid hun eigen traject te volgen en we denken 
samen met hen na hoe zij hun werk naar een 
breder publiek kunnen brengen, bijvoorbeeld door 
een tentoonstelling op te zetten. Anderen komen 
samen onder begeleiding van een regisseur om 
een theatervoorstelling te maken. Ze beslissen mee 
over het verhaal dat ze willen vertellen en hoe ze dit 
op een podium brengen. Op deze manier zijn de 
gedetineerden mede-eigenaar van het aanbod. Het 
straffe toneelstuk Een nieuwe wandeling dat in 2012 in 
de gevangenis van Gent werd gemaakt door een groep 
gedetineerden onder regie van Dominique Willaert en 
Caroline Petrick is hier een mooi voorbeeld van.
In sommige gevangenissen krijgen gedetineerden 
de mogelijkheid om mee te beslissen over het 
aanbod en zelfstandig een activiteit uit te werken. 
Ze zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de 
activiteit en soms voor een deel van de begeleiding. 
In Hoogstraten kwam zo het project Cell’s Kitchen tot 
stand. Gedetineerden krijgen 3 maaltijden per dag 
op cel bedeeld. Extra’s kunnen ze aankopen. Met de 
beschikbare ingrediënten gaan veel gedetineerden in 
hun cel zelf aan de slag. Afhankelijk van de gevangenis 
waarin zij verblijven, beschikken zij in hun cel over een 
microgolfoven, een waterkoker, kookplaat of soms 
helemaal niks. 

In 2012 riep een projectgroep van 8 gedetineerden 
in Hoogstraten alle Vlaamse en Brusselse 
medegedetineerden op om hun favoriete 
gevangenisrecept in te zenden. Hun doel was om 
een kookboek te maken met budgetvriendelijke, 
eenvoudige en snelle recepten voor hun 
medegedetineerden dat eveneens inspirerend zou 
kunnen zijn voor andere groepen in de samenleving: 
jongeren, studenten, kansarmen, mensen die nog niet 
kunnen maar wel willen leren koken. De projectgroep 
selecteerde 45 recepten en verdeelde ze in 4 
categorieën: recepten voor de microgolfoven, met 
een kookplaatje, met een waterkoker of zonder extra 
materiaal. Onder begeleiding van chef-koks Jeroen De 
Pauw en Kwinten De Paepe bereidde de projectgroep 
alle 45 recepten. Een foodfotograaf nam foto’s van de 
gerechten. De projectgroep schreef alle recepten uit en 
ontwierp samen met de drukkerij van de gevangenis 
placemats met de recepten. Het project gaf op zijn 
beurt aanleiding tot de opstart van diverse kookateliers 
in de gevangenissen, waarvan enkele nog steeds 
lopen. Het kookatelier van de gevangenis van Beveren 
onder begeleiding van twee vrijwilligers van KVLV 
Melsele is er daar een van.


