Justitie.
Lieve Blancquaert in de hulpgevangenis, waar bezoek nu even niet is toegestaan
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Lockdown
in Leuven
Fotografe Lieve Blancquaert trok vijftien jaar
geleden al eens naar de hulpgevangenis van
Leuven. Nu keerde ze terug. Hoe is het daar, in
dubbele quarantaine, voor bewoners én personeel?
‘Het is een ramp dat er geen sport en bezoek is.’

e kussen niet
meer, we knuffelen niet meer, we
gaan en staan niet waar we willen.
Voor velen voelt het als de zwaarste
straf ooit. Maar wat als je in een gevangenis leeft, waar je helemaal niets
mag? Ik kreeg uitzonderlijk toelating
om te fotograferen in en te praten met
het personeel en de bewoners van de
hulpgevangenis in Leuven.
Vijftien jaar geleden was ik hier ook al
eens. Er kwam een boek van,
(Straf)tijd. ‘Nooit was het stil’, schreef
ik toen. Dat is het nog altijd niet. Het
geluid van een gevangenis is met niets
te vergelijken. Het galmt, het klettert,
het zoemt, constant. Rammelende
karren rijden met eten door de gangen. Sleutels rinkelen, ijzeren deuren
slaan met een koude klap in het slot.
Hier en daar weerklinkt een schreeuw.
Hoe overleven de mensen hier deze
lockdown? Als je niet meer mag sporten, als het uurtje bezoek wegvalt, je
enige houvast? Veel mannen zijn bang
voor wat er buiten aan het gebeuren is.
Voor hen is de cel momenteel de veiligste plek op aarde. Maar er zijn er ook
die daar anders over denken.

‘GELUKKIG KAN IK IN
DE KEUKEN WERKEN.
SINDS CORONA IS
HET ECHT ERG:
WE VERVELEN ONS
STEENDOOD’
PAUL (62)
GEDETINEERDE

‘TOEN HET
CORONATIJDPERK
BEGON, WAS IK WEL
WAT ONGERUST OVER
DE MANNEN, MAAR ZE
NEMEN HET TOT NU
TOE WONDERWEL
GOED OP’
BRAHIM (34)
PENITENTIAIR BEAMBTE

‘KLEINE DINGEN ZIJN
GROOT VOOR IEMAND
DIE IN EEN CEL ZIT.
PAPIER, EEN BIC, EEN
GITAAR, DAAR ZORG IK
VOOR. EEN VORM VAN
RESPECT’
NADINE (59)
TEAM HULP EN DIENSTVERLENING
VLAAMSE GEMEENSCHAP

‘Als moslim niet
bang van corona’
EMAD (35)

“Als je yoga doet, ben je anders. Het
helpt mij om de tijd tussen die
muren door te komen. In zo’n cel
word je een beetje gek en nu, in
deze coronatijd, al helemaal.
“Als je naar de tv kijkt, is het alleen
maar corona, corona, corona. Ik
ben niet bang om het te krijgen
omdat ik een moslim ben. Moslims
geloven dat God beslist over ons lot.
Als het mijn tijd is om te gaan, zal
dat zo zijn. Daar kan ik niets aan
doen.
“Nu is het ramadan en dan krijgen
de ramadanmensen hun warm eten
na 20 uur. Ik bid veel, en natuurlijk
heb ik spijt van mijn daden.
“Ik mis het om gewoon eens naar
een supermarkt te gaan en er iets te
kopen. Ik mis alleen maar kleine
dingen. Over twee maanden kom ik
vrij en dan zal ik mij aan de regels
houden, maar daarna wil ik weg uit
Europa. Hier vragen ze altijd naar je
verleden, naar je strafblad. Ik wil
naar Dubai, of terug naar mijn land
Iran. Ik wil van nul beginnen.
“Het is heel zwaar in de gevangenis.
Wat men buiten soms ook denkt,
het is hier echt geen hotel. En niet
elke gevangene is een crimineel.”

‘Kalmeermiddelen in plaats van drugs’
ANN (56)
Verpleegster

“Ik werk hier nu 18 jaar en het is de
eerste keer dat ik angst heb gehad. De
mannen zijn nu echt aan het afkicken
van drugs. Er komt amper nog iets binnen tenzij ze er in slagen om het over
de muur te gooien. Ze vragen zo goed
als allemaal naar benzo’s, kalmeermid-

delen, en het is een ramp dat er geen
sport en geen bezoek is.
“Ik geloof echt dat het niet te lang meer
moet duren of de boel zal een keer ontploffen. Hier in mijn kabinet en bij de
psycholoog voelen we heel goed aan
hoe precair de situatie is. Wij hebben
beroepsgeheim en dat weten ze.
Daarom zijn wij de barometers van de
gevangenis.”
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‘Ik mis een knuffel
van mijn kinderen’
TIMMY (39)

“Vandaag word ik vrijgelaten en
hoewel de buitenwereld ook in quarantaine is, kijk ik er enorm naar uit.
Ik wacht nu op een telefoon van
mijn advocaat. Ik moet mij aan de
regels houden. Dat wil zeggen: geen
drugs, geen alcohol. Een plek vinden om te leven was echt moeilijk in
deze coronatijden. Gelukkig heb ik
een klein appartement met twee
slaapkamers kunnen vinden voor
650 euro.
“Ik ben erg zenuwachtig. Het was
mijn eerste maar, ik zweer het u,
ook mijn laatste keer in de gevangenis. Men speelt een psychisch spel
met je hoofd. Van tweeëntwintig
van de vierentwintig uur in je cel te
moeten zitten, draai je door. De laatste weken zonder bezoek waren
dubbel zwaar. Ik mis die knuffel van
mijn kinderen.
“Geld is een grote verleiding maar
het is een vies ding. Nooit kom ik
hier terug en ik verlang ernaar om
normaal en vrij te bewegen. Ik tel de
minuten af.”
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‘DAT HANDEN GEVEN
EN KUSSEN, GAAN WE
DAAR ECHT MEE
STOPPEN? ALS ER EEN
VROUW NAAR JE TOE
KOMT EN JOU KUST,
WAT DOE JE DAN?’

‘Ik moet soms uren
maskers strijken’
PETER (47)

“Ik ben blij met mijn job in de wasserij, maar nu moet ik soms uren
aan een stuk mondmaskers strijken.
Het zijn er dagelijks meer dan zestig.
Die worden allemaal op 90 graden
gewassen. Dan zijn we zeker dat die
coronabeesten dood zijn.”

RUDY
PENITENTIAIR BEAMBTE

‘Als de quarantaine straks voorbij is,
sta ik als eerste aan de poort’
‘BIEKE’ (58)
moeder van man die tot 30 jaar cel
werd veroordeeld wegens moord

“Ik wil wel praten, maar alstublieft
anoniem. De ouders van het slachtoffer zouden dit kunnen lezen. Die
mensen zijn heel boos en ik kan dat
begrijpen. Mijn woede zou ook eindeloos zijn mochten ze mijn kind op
zo’n brutale manier afnemen.
“Soms word ik wakker in de overtuiging dat het allemaal maar een
slechte droom is. Dan moet ik
hardop tegen mezelf zeggen: ‘Bieke,
dit is echt, dit is je leven vandaag. Je
zoon is door het lint gegaan en heeft

iemand gedood.’
“Ik voel ook een grote woede naar
hem toe. De vraag waarom hij ons
dat heeft aangedaan is er altijd,
maar mijn liefde, mijn moederhart
is niet gebroken.
“Sinds de quarantaine hebben we
enkel telefonisch contact, en ik mis
de bezoeken heel hard. Voor mijn
zoon moet het nog erger zijn, natuurlijk. Ik hoorde het deze week
ook aan zijn stem. Hij klonk kwetsbaar. Die weken zonder bezoek
duren heel lang.
“Als de quarantaine voorbij is, sta ik
als eerste aan de gevangenispoort
en knuffel ik hem kapot.”

‘De gevangenen zullen straks met
een laptop hun geliefden kunnen zien’
HILDE GUFFENS (56)
inrichtingshoofd

‘Mijn proces was voorzien op 23 maart...’
JAMES (57)

“Mijn proces was voorzien op 23
maart, dat is natuurlijk niet doorgegaan. Het wachten zal lang duren.
Alle activiteiten liggen hier stil en die
zijn voor ons echt heel belangrijk.

Ik werk in de keuken, maar ik mis
de bib, het sporten, het bezoek.
“Het voelt alsof dit een kantelmoment voor de wereld is. We zijn
meer dan ooit allemaal verbonden
met elkaar. Ook wij willen eigenlijk
het liefst van al vrede in de wereld.”

Rudy (52), Benny (49) en Marc (63),
penitentiair beambten.

“Er verblijven hier 180 mensen en
er is normaal gezien veel verloop
van buiten naar binnen. De ongerustheid was bij iedereen dan ook
groot, maar het personeel is blijven werken – in het begin nog zonder mondmaskers.
“We hebben verschillende keren
aanpassingen gedaan. Zo is de politie nu bereid om naar hier te
komen voor de verhoren, en als iemand voor de raadkamer of rechtbank moet verschijnen, kan het

ook al via de laptop. Zo hoeven de
gedetineerden niet naar buiten en
is de kans op een besmetting kleiner.
“Al die maatregelen hebben gewerkt, want er is hier tot op heden
nog geen besmetting vastgesteld.
“Er was van in het begin heel veel
sereniteit, ﬂexibiliteit en begrip
van ons personeel. Van mij krijgen
ze allemaal een applaus.
“Nationaal wordt een exitregeling
uitgewerkt: vanaf volgende week
zullen de gevangenen alvast via
een laptop en het scherm contact
kunnen hebben met hun geliefden.”

