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Verklaring	  inzake	  toegankelijkheid	  van	  de	  
masterproef	  criminologische	  wetenschappen	  
	  
	  
	  
Ondergetekende,	  
	  
Meuleman	  Jelke	  (01004048)	  
	  
geeft	  hierbij	  aan	  derden,	  
	  
zijnde	  andere	  personen	  dan	  de	  promotor	  (en	  eventuele	  co-‐promotor),	  de	  commissarissen	  of	  
leden	  van	  de	  examencommissie	  van	  de	  master	  in	  de	  criminologische	  wetenschappen,	  
	  
[de	  toelating]	  [geen	  toelating]	  (schrappen	  wat	  niet	  past)	  
	  
om	  deze	  masterproef	  in	  te	  zien,	  deze	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  te	  kopiëren	  of	  er,	  indien	  beschik-‐
baar,	  een	  elektronische	  kopie	  van	  te	  bekomen,	  waarbij	  deze	  derden	  er	  uiteraard	  slechts	  zul-‐
len	  kunnen	  naar	  verwijzen	  of	  uit	  citeren	  mits	  zij	  correct	  en	  volledig	  de	  bron	  vermelden.	  
	  
Deze	  verklaring	  wordt	  in	  zoveel	  exemplaren	  opgemaakt	  als	  het	  aantal	  exemplaren	  waarin	  de	  
masterproef	  moet	  worden	  ingediend,	  en	  dient	  in	  elk	  van	  die	  exemplaren	  ingebonden	  onmid-‐
dellijk	  na	  het	  titelblad.	  
	  
Datum:	  14	  mei	  2014	  
	  
	  
Handtekening:	  Jelke	  Meuleman	  
	  
 



 II 

	  

Kernwoorden	  
	  
Detentiegevolgen	  
	  
Seksuele	  deprivatie	  
	  
Ongestoord	  bezoek	  
	  
Prostitutie	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  



 III 

Woord	  vooraf	  

	  

Het	   schrijven	   van	   een	  masterproef	   is	   een	   proces	  waar	   geduld	   en	   doorzettingsvermogen	   voor	  

nodig	   is.	   Bij	   deze	  wens	   ik	   een	   aantal	  mensen	   te	   bedanken	   die	   rechtstreeks	   of	   onrechtstreeks	  

hebben	  bijgedragen	  tot	  de	  realisatie	  ervan.	  	  

In	  eerste	  instantie	  mijn	  plaatsvervangende	  promotor,	  Yasmin	  Van	  Damme,	  bij	  wie	  ik	  steeds	  te-‐

recht	  kon	  met	  al	  mijn	  vragen.	  Uiteraard	  ook	  Prof.	  dr.	  Vermeulen,	  die	  vanaf	  het	  tweede	  semester	  

tevens	  beschikbaar	  was	  voor	  vraag	  en	  antwoord.	  	  

Daarnaast	  mr.	  Claus,	  directeur	  van	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde,	  die	  het	  empirisch	  onderzoek	  

mede	   mogelijk	   maakte	   door	   zijn	   gastvrijheid	   en	   informatie.	   Dankzij	   Marion	   Vanden	   Bossche,	  

communicatieverantwoordelijke	  van	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde,	  verliep	  de	  praktische	  kant	  

van	  het	  onderzoek	  zeer	  vlot	  en	  zonder	  problemen.	  	  

Uiteraard	   mogen	   de	   respondenten	   zelf,	   de	   gedetineerden	   van	   de	   Strafinrichting	   Oudenaarde,	  

niet	   vergeten	   worden.	   Zonder	   hun	   medewerking	   was	   deze	   masterproef	   namelijk	   onmogelijk	  

geweest.	  	  

Ten	  slotte	  wil	   ik	  ook	  mijn	  familie	  en	  vrienden	  hier	  een	  plaatsje	  geven.	  Zij	  waren	  mijn	  steun	  en	  

toeverlaat	  gedurende	  dit	  academiejaar,	  maar	  eveneens	  tijdens	  mijn	  volledige	  studieloopbaan.	  	  
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Inleiding	  en	  probleemstelling	  

	  

Gevangenisstraffen	  staan	  vandaag	  meer	  dan	  ooit	  in	  de	  belangstelling.	  Het	  is	  niet	  enkel	  een	  bran-‐

dend	  actueel	  thema	  bij	  justitie,	  maar	  tevens	  in	  de	  ruimere	  samenleving.	  De	  mening	  van	  een	  groot	  

deel	  van	  de	  bevolking	  dat	  gedetineerden	  een	  luxeleventje	  leiden,	  wordt	  door	  verschillende	  tele-‐

visieprogramma’s	  zoals	   ‘Alloo	   in	  de	  gevangenis’	  deels	  bijgesteld.	  Eén	   thema	  komt	   in	  deze	  pro-‐

gramma’s	  echter	  opvallend	  weinig	  aan	  bod,	  namelijk	  seksualiteit	  in	  de	  gevangenis.	  Hoewel	  soms	  

kort	  wordt	   ingegaan	   op	   ongestoord	   bezoek,	  worden	   gedetineerden	   zonder	   relatie	   op	   dit	   vlak	  

buiten	   beeld	   gelaten.	   Dit	   geldt	   helaas	   ook	   voor	   het	   wetenschappelijk	   onderzoek	   omtrent	   dit	  

thema,	  vooral	  in	  België.	  Seksualiteit	  in	  de	  gevangenis	  blijft	  één	  van	  de	  minst	  onderzochte	  en	  be-‐

grepen	  kwesties	  binnen	  het	  strafrechtssysteem	  (Gibson	  &	  Hensley,	  2013).	  Het	  onderzoek	  naar	  

dit	  thema	  is	  controversieel,	  vaak	  genegeerd	  en	  schaars.	  Onderzoekers	  krijgen	  vaak	  te	  maken	  met	  

scepticisme	   van	   de	   samenleving,	   bepaalde	   gevangenisdirecties	   en	   collega’s.	   Nochtans	   hebben	  

deze	  onderzoekers	  reeds	  waardevolle	  vooruitgang	  geboekt	  op	  het	  vlak	  van	  inzicht	  in	  de	  gevan-‐

geniscultuur	  en	  het	  gevangenisleven	  (Hensley,	  2002).	  

	  

Deze	  masterproef	  handelt	  over	  de	  problematiek	  van	  seksuele	  deprivatie	  binnen	  de	  gevangenis.	  

De	  inspiratie	  hiervoor	  werd	  opgedaan	  tijdens	  een	  stage	  in	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde,	  waar	  

de	  problematiek	  een	  aantal	  keer	  aan	  de	  oppervlakte	  kwam.	  Er	  bestaat	  namelijk	  een	  grote	  onge-‐

lijkheid	   tussen	  gedetineerden	  met	   recht	  op	  ongestoord	  bezoek	  en	  gedetineerden	  zonder	   recht	  

op	  ongestoord	  bezoek.	  De	  huidige	  regeling	  zorgt	  er	   immers	  voor	  dat	  enkel	  gedetineerden	  met	  

een	   aantoonbare	   affectieve	   relatie	   van	  minimum	  6	  maanden,	   ongestoord	   bezoek	   kunnen	   ont-‐

vangen.	  Heel	  wat	   gedetineerden	   vallen	   hier	   dus	   uit	   de	   boot.	  Deze	   gedetineerden	   ondervinden	  

mogelijks	  problemen	  vanwege	  het	  gebrek	  aan,	  of	  de	  deprivatie	  van,	  heteroseksuele	   contacten.	  

Hierbij	  denken	  we	  vooral	  aan	  emotionele	  gevolgen,	  compulsieve	  masturbatie,	  noodgedwongen	  

homoseksualiteit	   en	   seksueel	  misbruik.	   Daarom	   is	   het	   belangrijk	   deze	   problematiek	   onder	   de	  

aandacht	  te	  brengen	  en	  na	  te	  denken	  over	  mogelijke	  oplossingen.	  Er	  wordt	  gefocust	  op	  één	  mo-‐

gelijke	  tegemoetkoming,	  namelijk	  het	  toelaten	  van	  prostituees	  tot	  het	  ongestoord	  bezoek.	  Reke-‐

ning	  houdende	  met	  de	  voorwaarden	  is	  dit	  momenteel	  nog	  niet	  mogelijk.	  Doorheen	  de	  volgende	  

hoofdstukken	  zal	  duidelijk	  worden	  dat	  dit	  voorstel	  niet	  zo	  bizar	  is	  als	  het	  in	  eerste	  instantie	  lijkt.	  	  

	  

Dit	  brengt	  ons	  bij	  de	  praktische	  relevantie	  van	  deze	  masterproef.	  Gezien	  de	  mogelijke	  gevolgen,	  

kunnen	  zowel	  gedetineerden	  als	  gevangenispersoneel	  baat	  hebben	  bij	  een	  beter	  zicht	  op	  de	  pro-‐
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blematiek	  en	  een	  eventuele	  tegemoetkoming	  hieraan.	  De	  theoretische	  relevantie	  bestaat	  uit	  een	  

bescheiden	  bijdrage	  aan	  de	  beschikbare	  doch	  schaarse	  literatuur	  omtrent	  dit	  thema.	  	  

De	  doelstelling	   is	  het	   leveren	  van	  een	  bijdrage	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  nieuw	  beleid	  voor	  

het	  gevangeniswezen	  op	  het	  terrein	  van	  ongestoord	  bezoek	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  het	  pro-‐

bleem	  van	  seksuele	  deprivatie	  bij	  gedetineerden.	  Alvorens	  wettelijke	  regelingen	  kunnen	  uitge-‐

werkt	  worden,	   is	   het	   belangrijk	   inzicht	   te	   krijgen	   in	   de	   beleving	   van	   deze	   problematiek	   door	  

gedetineerden	   en	   hun	   percepties	   omtrent	   het	   toestaan	   van	   prostitutie.	   Deze	   doelstelling	   leidt	  

ons	  naar	  de	  volgende	  tweeledige	  onderzoeksvraag:	  	  

	  

• In	  welke	  mate	  wordt	  seksuele	  deprivatie	  bij	  gedetineerden	  als	  probleem	  ervaren?	  

• In	  welke	  mate	   zou	  het	   toelaten	  van	  prostituees	   in	  de	   strafinrichting	  het	  probleem	  van	  

seksuele	  deprivatie	  ondervangen?	  

	  

Deze	  vragen	  worden	  verder	  onderverdeeld	  in	  een	  aantal	  deelvragen:	  

	  

• Welke	  problemen	  ervaren	  gedetineerden	  als	  gevolg	  van	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksue-‐

le	  activiteiten	  en	  in	  welke	  mate?	  

• Hoe	  uit	  zich	  dit	  in	  het	  gedrag	  van	  de	  gedetineerden?	  

• Op	  welke	  manier(en)	  tracht	  men	  de	  gevolgen	  van	  de	  problematiek	  te	  beperken?	  

• In	  welke	  mate	  is	  er	  vraag	  naar	  prostitutie	  binnen	  de	  gevangenis?	  

• Wat	   is	  de	  perceptie	  van	  gedetineerden	  over	  prostitutie	  als	  oplossing	  voor	  deze	  proble-‐

matiek?	  	  

	  

Om	   de	   doelstelling	   te	   bereiken	   en	   de	   onderzoeksvragen	   te	   kunnen	   beantwoorden,	   werd	   een	  

belevingsonderzoek	   gevoerd	   in	   de	   Strafinrichting	   Oudenaarde	   aan	   de	   hand	   van	   kwalitatieve	  

interviews.	  Het	  is	  van	  belang	  erop	  te	  wijzen	  dat	  deze	  masterproef	  dus	  niet	  de	  intentie	  heeft	  om	  

representatief	  te	  zijn	  voor	  alle	  Belgische	  gevangenissen.  
	  

De	  globale	  structuur	  van	  deze	  masterproef	  is	  opgedeeld	  in	  drie	  delen.	  Het	  eerste	  deel	  bestaat	  uit	  

de	  methodologie,	  waar	  uitvoerig	  stilgestaan	  wordt	  bij	  de	  aanpak	  van	  het	  onderzoek.	  De	  reden	  

om	  het	  methodologisch	  luik	  in	  het	  begin	  te	  plaatsten,	   is	  het	  feit	  dat	  de	  resultaten	  weergegeven	  

en	  besproken	  worden	  doorheen	  de	  tekst	  en	  dus	  niet	  in	  een	  afzonderlijk	  hoofdstuk.	  Dit	  omdat	  het	  

empirisch	   onderzoek	   grotendeels	   gebaseerd	   is	   op	   de	   literatuur	   en	   de	   resultaten	   hieraan	   ook	  

getoetst	  worden.	  Uiteraard	  wordt	  wel	  gebruik	  gemaakt	  van	  ondertitels	  die	  een	  duidelijk	  onder-‐

scheid	  maken	  tussen	  de	  literatuur	  en	  de	  eigen	  resultaten.	  	  
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Deel	   2	   is	   opgesplitst	   in	   3	   hoofdstukken.	   In	   het	   eerste	   hoofdstuk	  wordt	   dieper	   ingegaan	   op	  de	  

zogenaamde	  ‘gevangenispijnen’	  die	  gedetineerden	  ervaren	  gedurende	  hun	  opsluiting.	  Het	  twee-‐

de	  hoofdstuk	   focust	  op	  één	  van	  deze	   ‘pains	  of	   imprisonment’,	  zijnde	  seksuele	  deprivatie	  en	  de	  

gevolgen	  daarvan.	  Het	  derde	  en	  laatste	  hoofdstuk	  gaat	  dieper	  in	  op	  de	  mogelijkheden	  van	  prosti-‐

tutie	  binnen	  de	  gevangenis.	  Na	  een	  korte	  uiteenzetting	  over	  de	  huidige	  regeling	  met	  betrekking	  

tot	  het	  ongestoord	  bezoek,	  wordt	  de	  mogelijkheid	  tot	  prostitutie	  belicht	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  

zowel	  de	  gevangenisdirecties	  als	  de	  gedetineerden.	  Op	  het	  einde	  van	  dit	  hoofdstuk	  is	  een	  resul-‐

tatensectie	  voorzien	  met	  daarin	  de	  belangrijkste	  bevindingen	  omtrent	  de	  percepties	  van	  gedeti-‐

neerden	  over	  prostitutie.	  	  

Het	   geheel	  wordt	   afgesloten	  met	   een	   laatste	   deel,	   dat	   een	   algemeen	   besluit	   en	   aanbevelingen	  

bevat.	  	  
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I.	  Methodologie	  

	  

1.	  Inleiding	  

	  

In	  dit	  onderdeel	  wordt	  dieper	  ingegaan	  op	  de	  verschillende	  methodologische	  keuzes	  die	  in	  het	  

kader	  van	  het	  empirisch	  onderzoek	  werden	  gemaakt.	  Ten	  eerste	  wordt	  de	  vraag-‐	  en	  doelstelling	  

weergegeven,	  gevolgd	  door	  een	  verduidelijking	  van	  de	  kernbegrippen	  hieruit.	  	  

Nadien	  wordt	  de	  keuze	  voor	  een	  kwalitatieve	  onderzoeksstrategie	  toegelicht	  en	  worden	  ook	  de	  

specifieke	  onderzoekstechnieken	  besproken.	  Vervolgens	  wordt	   aandacht	  besteed	  aan	  de	  wijze	  

van	   steekproeftrekking	   en	  de	   selectie	   van	  onderzoekseenheden,	   alsook	   aan	  het	   onderzoeksin-‐

strument	  en	  een	  aantal	  kwaliteitscriteria.	  Ten	  slotte	  volgt	  de	  bespreking	  van	  een	  aantal	  ethische	  

aspecten	  die	  verbonden	  zijn	  aan	  het	  onderzoek.	  	  

	  

2.	  Vraag-‐	  en	  doelstelling	  

	  
De	  doelstelling	  van	  het	  onderzoek	  is	  het	  leveren	  van	  een	  bijdrage	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  

nieuw	  beleid	  voor	  het	  gevangeniswezen	  op	  het	  terrein	  van	  ongestoord	  bezoek	  om	  tegemoet	  te	  

komen	  aan	  het	  probleem	  van	  seksuele	  deprivatie.	  Dit	  door	   inzicht	   te	  geven	   in	  de	  beleving	  van	  

deze	  problematiek	  door	  gedetineerden	  en	  de	  percepties	  omtrent	  het	  toestaan	  van	  prostitutie.	  	  

Deze	  doelstelling	  leidt	  ons	  naar	  de	  volgende	  tweeledige	  onderzoeksvraag:	  	  

	  

-‐ In	  welke	  mate	  wordt	  seksuele	  deprivatie	  bij	  gedetineerden	  als	  problematisch	  ervaren?	  	  

-‐ In	  welke	  mate	   zou	  het	   toelaten	  van	  prostituees	   in	  de	   strafinrichting	  het	  probleem	  van	  

seksuele	  deprivatie	  ondervangen?	  

	  

Deze	  vragen	  worden	  verder	  onderverdeeld	  in	  een	  aantal	  deelvragen:	  

	  

-‐ Welke	  problemen	  ervaren	  gedetineerden	  als	  gevolg	  van	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksue-‐

le	  activiteiten?	  

-‐ Hoe	  uit	  zich	  dit	  in	  het	  gedrag	  van	  gedetineerden?	  

-‐ Op	  welke	  manier(en)	  tracht	  men	  de	  gevolgen	  van	  de	  problematiek	  te	  beperken?	  

-‐ In	  welke	  mate	  is	  er	  vraag	  naar	  prostitutie	  binnen	  de	  gevangenis?	  
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-‐ Wat	   is	  de	  perceptie	  van	  gedetineerden	  over	  prostitutie	  als	  oplossing	  voor	  deze	  proble-‐

matiek?	  	  

	  

3.	  Duiding	  kernbegrippen	  

	  

In	  deze	  onderzoeksvragen	  komen	  een	  aantal	  begrippen	  terug	  die	  enige	  verduidelijking	  vereisen,	  

namelijk	  ‘gedetineerden’,	  ‘seksuele	  deprivatie’	  en	  ‘prostitutie’.	  

De	  term	  ‘gedetineerden’	  kent	  verschillende	  invullingen.	  In	  deze	  masterproef	  gaat	  het	  enkel	  om	  

langgestrafte,	  mannelijke	   gedetineerden.	  Deze	   populatie	  wordt	   onderverdeeld	   in	   twee	   catego-‐

rieën,	  namelijk	  zij	  die	  geen	  recht	  hebben	  op	  ongestoord	  bezoek	  en	  zij	  die	  wel	  recht	  hebben	  op	  

ongestoord	  bezoek.	  De	  belangrijkste	  focus	  ligt	  op	  de	  eerste	  categorie,	  het	  zijn	  namelijk	  deze	  ge-‐

detineerden	   die	   gedepriveerd	   worden	   van	   heteroseksuele	   contacten.	   Maar	   ook	   de	   percepties	  

van	  al	  dan	  niet	  langgestrafte	  gedetineerden	  met	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek	  worden	  in	  het	  on-‐

derzoek	  betrokken.	  	  

Deze	  omschrijving	   roept	   een	  nieuwe	  eis	   tot	   verduidelijking	  op.	  Onder	   ‘langgestraften’	  worden	  

gedetineerden	  met	  een	  straf	  van	  minstens	  3	   jaar	  verstaan.	  De	  verantwoording	  van	  deze	  keuze	  

ligt	  in	  de	  veronderstelling	  dat	  de	  deprivatie	  zwaarder	  doorweegt	  naarmate	  de	  duur	  van	  de	  op-‐

sluiting	  (Hensley,	  2002).	  	  

Vrouwelijke	  gedetineerden	  worden	  in	  dit	  onderzoek	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  	  

Onder	   ‘seksuele	  deprivatie’	  wordt	  de	  ontzegging	  van	  heteroseksuele	  contacten	  aan	  gedetineer-‐

den	  verstaan.	  Deze	  ontzegging	  is	  niet	  absoluut,	  aangezien	  er	  wel	  een	  regeling	  bestaat	  voor	  gede-‐

tineerden	  met	  een	  vaste	  relatie.	  Toch	  is	  er	  nog	  steeds	  een	  grote	  groep	  gedetineerden	  die	  niet	  van	  

dit	  recht	  kan	  genieten,	  aangezien	  zij	  geen	  aantoonbare,	  vaste	  relatie	  hebben.	  	  

‘Prostitutie’	   wordt	   omschreven	   als	   seksueel	   contact	   met	   een	   persoon	   van	   het	   mannelijke	   of	  

vrouwelijke	  geslacht,	   in	  ruil	  voor	  een	   financiële	  compensatie.	  Het	  gaat	  hier	  voor	  alle	  duidelijk-‐

heid	  niet	  om	  prostitutie	  onder	  gedetineerden,	  maar	  om	  het	  toestaan	  van	  ongestoord	  bezoek	  met	  

een	  prostitué	  van	  buiten	  de	  gevangenis.	  

	  

4.	  Methode	  

	  

Hierboven	  werd	  reeds	  duidelijk	  dat	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek	  omtrent	  seksuele	  depriva-‐

tie	  en	  prostitutie	  in	  de	  gevangenis	  relatief	  schaars	  is.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  binnenlands	  als	  inter-‐

nationaal	  onderzoek.	  Bureauonderzoek,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  literatuurstudie	  of	  het	  gebruik	  van	  
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secundaire	  data,	   behoorde	  dus	  niet	   tot	  de	  mogelijkheden.	  Het	   verzamelen	  van	   eigen	  data	  was	  

hier	  aangewezen	  en	  daarom	  werd	  gekozen	  voor	  het	  opzetten	  van	  een	  empirisch	  onderzoek.	  	  

	  

Uiteraard	  wordt	  gestart	  met	  een	  literatuurstudie.	  Deze	  voorafgaande	  studie	  maakt	  duidelijk	  wat	  

reeds	  geweten	  is	  over	  seksuele	  deprivatie	  bij	  gedetineerden	  en	  heeft	  tevens	  een	  aantal	  verbor-‐

gen	  assumpties	  aan	  het	   licht	  gebracht.	  Dit	  was	  nodig	  om	  een	  zicht	   te	  krijgen	  op	  het	  soort	  data	  

dat	  verzameld	  moest	  worden	  en	  was	  een	  grote	  hulp	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  het	  onderzoeksin-‐

strument.	  Er	  dient	  op	  gewezen	  te	  worden	  dat	  er	  vaak	  gebruik	  gemaakt	  werd	  van	  oudere	  bron-‐

nen.	  Dit	  is	  vooral	  te	  verklaren	  door	  het	  feit	  dat	  er	  vroeger	  minder	  ethische	  regels	  bestonden	  bij	  

het	  voeren	  van	  onderzoek	  omtrent	  dergelijke	  thema’s.	  	  

	  

In	  het	  geval	  gekozen	  wordt	  voor	  een	  empirisch	  onderzoek,	  dient	  ook	  een	  keuze	  gemaakt	  te	  wor-‐

den	   tussen	   een	   kwalitatieve	   of	   kwantitatieve	   onderzoeksstrategie.	   Een	   combinatie	   van	   beide	  

strategieën	  was,	   gezien	   de	   beperkte	   tijdspanne,	   weinig	   haalbaar.	   Nochtans	   blijkt	   pluralistisch	  

onderzoek	  één	  van	  de	  beste	  onderzoekstrategieën	  te	  zijn.	  	  

Om	  deze	  en	  een	  aantal	  andere	  redenen	  werd	  gekozen	  voor	  een	  kwalitatief	  onderzoek.	  

Zo	  is	  herhaaldelijk	  gebleken	  dat	  het	  onderwerp	  tot	  hiertoe	  weinig	  wetenschappelijke	  aandacht	  

heeft	   gekregen.	   Vooral	   in	   Vlaanderen	   is	   dit	   nog	   onontgonnen	   onderzoeksterrein.	   Kwalitatieve	  

onderzoeksmethoden	   lenen	   zich	   uitstekend	   voor	   exploratief	   onderzoek	   naar	   problematieken	  

waar	  nog	  maar	  weinig	  over	  geweten	  is	  (Mortelmans,	  2009).	  	  

Daarnaast	  vereisen	  de	  onderzoeksvragen	  eerder	  een	  kwalitatieve	  benadering.	  Het	  doel	  is	  name-‐

lijk	  het	  begrijpen	  of	  ‘verstehen’	  van	  de	  problematiek	  van	  seksuele	  deprivatie	  vanuit	  het	  perspec-‐

tief	  van	  gedetineerden.	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  het	  ‘emic’	  of	  ‘insider’	  perspectief	  genoemd	  (Staring	  &	  

Van	  Swaaningen,	  2010).	  Voor	  dergelijk	  onderzoek,	  dat	  focust	  op	  de	  beleving	  van	  de	  onderzoch-‐

ten,	  is	  kwalitatief	  onderzoek	  het	  meest	  aangewezen	  (Boeije,	  2012).	  	  

Ten	  slotte	  is	  er	  ook	  een	  meer	  pragmatische	  reden	  voor	  de	  keuze	  voor	  een	  kwalitatief	  onderzoek,	  

namelijk	  het	   feit	  dat	  dit	  dichter	  aanleunt	  bij	  mijn	  persoonlijke	   interesses	  dan	  een	  kwantitatief	  

onderzoek.	  	  

	  

5.	  Onderzoeksinstrument	  

	  

Meer	   specifiek	   vond	   de	   dataverzameling	   plaats	   door	   middel	   van	   een	   belevingsonderzoek	   bij	  

gedetineerden.	  Er	  werd	  gewerkt	  met	  semi-‐gestructureerde,	  face-‐to-‐face	  interviews.	  Dit	  betekent	  

dat	   gebruik	   gemaakt	  werd	  van	  een	   logisch	  opgebouwde	   topiclijst	   (zie	  bijlage	  2)	  die	   een	   reeks	  

thema’s	  bevat	  die	  tijdens	  het	  gesprek	  aan	  bod	  dienden	  te	  komen	  (Beyens	  &	  Tournel,	  2009).	  De	  
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interviewer	  is	  hier	  vrij	  om	  af	  te	  wijken	  van	  de	  structuur	  en	  door	  te	  vragen	  waar	  nodig.	  Daarbij	  is	  

het	   van	  belang	  de	   antwoorden	  van	  de	   respondent	   voortdurend	   te	   evalueren	  en	  voldoende	   in-‐

formatie	  los	  te	  krijgen.	  	  

	  

Uit	  het	  allereerste	  interview	  werden	  belangrijke	  lessen	  getrokken.	  Er	  werd	  teveel	  vastgehouden	  

aan	  de	  structuur	  van	  de	  topiclijst	  en	  er	  werd	  te	  weinig	  doorgevraagd.	  Daardoor	  ging	  vermoede-‐

lijk	  relevante	  informatie	  verloren	  en	  liep	  het	  gesprek	  sneller	  dan	  verwacht	  ten	  einde.	  Aangezien	  

dit	  gesprek	  plaatsvond	  in	  de	  gevangenis	  van	  Gent	  en	  dus	  niet	  betrokken	  werd	  in	  de	  analyse,	  kon	  

dit	  beschouwd	  worden	  als	  een	  testinterview.	  Bij	  de	  volgende	  interviews	  werd	  getracht	  niet	  te-‐

veel	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  topiclijst	  en	  het	  gesprek	  zo	  spontaan	  mogelijk	  te	   laten	  verlo-‐

pen.	  Ook	  werd	  vooraf	  nagedacht	  over	  extra	  mogelijke	  deelvragen	  om	  zoveel	  mogelijk	  informatie	  

los	   te	  krijgen.	  Aangezien	  de	  antwoorden	  niet	  op	  voorhand	  voorspeld	  konden	  worden,	  kon	  ook	  

het	   doorvragen	   niet	   steeds	   voorbereid	  worden,	  wat	   een	   zekere	   vorm	   van	   creativiteit	   vereiste	  

gedurende	  het	  gesprek.	  	  

	  

Het	  coderen	  van	  de	  gegevens,	  gebeurde	  op	  inductieve	  wijze.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  de	  codes	  ontwik-‐

keld	  werden	  op	  basis	  van	  de	  verzamelde	  gegevens	  (Decorte,	  2011).	  	  

Het	  uitvoeren	  van	  de	  analyse	  verliep	  in	  2	  fases.	  Eerst	  werden	  alle	  interviews	  letterlijk	  getrans-‐

cribeerd	  en	  een	  eerste	  keer	  gecodeerd	  op	  papier.	  De	  keuze	  om	  eerst	  op	  papier	  te	  coderen	  werd	  

ingegeven	  door	  verschillende	  motieven.	  Ten	  eerste	  is	  codering	  op	  papier	  nauwkeuriger	  dan	  op	  

computer,	   omdat	   op	   die	  manier	   een	   beter	   overzicht	   kan	  worden	   gehouden.	   Ten	   tweede	   is	   er	  

sprake	  van	   tijdswinst	  door	  het	  uit	  elkaar	   trekken	  van	  het	  denk-‐	  en	  doeproces.	  De	  codering	  op	  

papier	  werd	   nadien	   ingevoerd	   in	   het	   softwareprogramma	  Nvivo10.	   Dit	   programma	  draagt	   bij	  

aan	   een	   sneller	   en	   efficiënter	   verwerkingsproces	   van	   de	   data	   afkomstig	   uit	   kwalitatief	   onder-‐

zoek	  en	  kent	  verschillende	  functies	  die	  helpen	  bij	  de	  analyse	  van	  de	  inhoud	  (Mortelmans,	  2011).	  

Het	   is	  van	  belang	  erop	  te	  wijzen	  dat	  de	  rapportering	  bestaat	  uit	  algemene	  bevindingen	  en	  niet	  

gebaseerd	  is	  op	  een	  statistische	  analyse.	  	  

	  

6.	  Steekproef	  	  

	  

Een	  steekproef	  die	  zich	  uitstekend	  leent	  tot	  het	  opbouwen	  van	  basiskennis	  omtrent	  een	  weinig	  

ontgonnen	  domein,	  is	  de	  doelgerichte	  steekproef	  of	  ‘purposive	  sampling’.	  Deze	  steekproef	  selec-‐

teert	   eenheden	  op	  basis	  van	   specifieke	   criteria.	   Zoals	  hierboven	   reeds	  vermeld,	  werd	  gekozen	  

voor	  enerzijds	   langgestrafte,	  mannelijke	  gedetineerden	  zonder	   recht	  op	  ongestoord	  bezoek	  en	  

anderzijds	  een	  ruimere	  categorie	  al	  dan	  niet	  langgestrafte,	  mannelijke	  gedetineerden	  mét	  recht	  
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op	  ongestoord	  bezoek.	  Daarnaast	  dienden	  de	  gedetineerden	  de	  Nederlandse	   taal	  voldoende	   te	  

beheersen.	  Bij	  de	  keuze	  van	  de	  criteria	  werd	  rekening	  gehouden	  met	  twee	  belangrijke	  aspecten.	  

Enerzijds	  moesten	  de	   criteria	   alle	   relevante	   aspecten	   van	  het	   onderwerp	  bevatten,	   anderzijds	  

moest	  binnen	  die	  criteria	  voldoende	  variatie	  overblijven	  om	  het	  onderwerp	  effectief	  te	  kunnen	  

onderzoeken	  (Ritchie	  et	  al.,	  2003).	  	  

	  

De	  omvang	  van	  deze	  steekproef,	  kon	  niet	  op	  voorhand	  worden	  vastgelegd.	  De	  steekproef	  is	  pas	  

volledig	   wanneer	   er	   sprake	   is	   van	   theoretische	   saturatie.	   Dit	   houdt	   in	   dat	   er	   op	   een	   bepaald	  

moment	   geen	   nieuwe	   relevante	   data	   meer	   zal	   gevonden	   worden	   (Mortelmans,	   2009).	   Het	   is	  

vooral	  van	  belang	  dat	  het	  materiaal	  omvangrijk	  is	  in	  de	  diepte	  en	  niet	  in	  de	  breedte.	  Hier	  komen	  

we	  verder	  op	  terug.	  	  

	  

Aanvankelijk	  was	  het	  de	  bedoeling	  deze	  steekproef	  in	  twee	  gevangenissen	  uit	  te	  voeren,	  name-‐

lijk	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde	  en	  ‘De	  Nieuwe	  Wandeling’	  te	  Gent.	  	  

Deze	  gevangenissen	  werden	  gekozen	  op	  basis	  van	  een	  aantal	  overwegingen.	  

Ten	   eerste	   is	   het	   niet	   steeds	   eenvoudig	   om	   toegang	   te	   krijgen	   tot	   een	   gevangenis,	   zeker	   niet	  

wanneer	  gewerkt	  wordt	  met	  kwalitatieve	  interviews	  en	  er	  dus	  face-‐to-‐face	  contact	  nodig	  is	  met	  

gedetineerden.	  Een	  voorafgaande	  stage	  in	  de	  Strafinrichting	  van	  Oudenaarde	  hief	  het	  probleem	  

van	   toegang	   voor	   deze	   gevangenis	   op.	  De	   vertrouwdheid	  met	   deze	   gevangenis	   kan	   zowel	   een	  

voor-‐	  als	  nadeel	  zijn.	  Dit	  kan	  namelijk	  een	  positieve	  invloed	  hebben	  op	  de	  bereidheid	  van	  gede-‐

tineerden	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  onderzoek,	  maar	  tegelijkertijd	  kan	  dit	  een	  negatieve	  invloed	  

hebben	  op	  de	  anonimiteit.	  Daarnaast	   is	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde	  een	  mannengevangenis	  

waar	  zich	  voornamelijk	   langgestrafte	  gedetineerden	  bevinden.	  Deze	  gevangenis	   sluit	  dus	  goed	  

aan	  bij	  de	  vooropgestelde	  criteria.	  Wat	  de	  gevangenis	  van	  Gent	  betreft,	   is	  ook	  daar	  sprake	  van	  

een	  zekere	  vertrouwdheid	  met	  de	  inrichting,	  aangezien	  reeds	  een	  uitgebreide	  rondleiding	  werd	  

gevolgd	  onder	  leiding	  van	  de	  directeur	  zelf.	  Deze	  gevangenis	  beschikt	  tevens	  over	  een	  populatie	  

mannelijke,	   langgestrafte	  gedetineerden.	  Daarnaast	  heeft	  ook	  de	  bereikbaarheid	  van	  beide	  ge-‐

vangenissen	  meegespeeld	  in	  de	  keuze.	  	  

	  

De	  gevangenis	  van	  Gent	  werd	  echter	  noodgedwongen	  uit	  de	  steekproef	  verwijderd.	  Terwijl	  in	  de	  

gevangenis	  van	  Oudenaarde	  de	  mogelijkheid	  geboden	  werd	  het	  onderzoek	  persoonlijk	  voor	   te	  

stellen,	  was	  dit	   in	   de	   gevangenis	   van	  Gent	  niet	   het	   geval.	  Hier	  werd	   gewerkt	  met	   brieven,	   die	  

enkel	  verspreid	  werden	  onder	  de	   langgestrafte	  gedetineerden	  zonder	  recht	  op	  ongestoord	  be-‐

zoek.	  De	  respons	  was	  dan	  ook	  bijzonder	  mager,	  namelijk	  2	  respondenten.	  Toen	  nadien	  bleek	  dat	  

één	   van	   beide	   interviews	   waarschijnlijk	   niet	   zou	   kunnen	   worden	   uitgevoerd	   vanwege	   de	   ge-‐

zondheidstoestand	  van	  de	  gedetineerde	  in	  kwestie,	  werd	  beslist	  enkel	  te	  focussen	  op	  de	  strafin-‐
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richting	  van	  Oudenaarde.	  Op	  dat	  moment	  was	  het	  namelijk	  onmogelijk	  om	  nog	  een	  nieuwe	  ge-‐

vangenis	  aan	  te	  schrijven,	  aangezien	  de	  tijdsvoorwaarde	  voor	  de	  toelating	  3	  maanden	  bedraagt.	  	  

Dit	  heeft	  natuurlijk	  een	  aantal	  implicaties	  voor	  de	  resultaten.	  

In	  de	  eerste	  plaats	  kan	  het	  onderzoeken	  van	  slechts	  één	  gevangenis	  een	  vertekend	  beeld	  van	  de	  

werkelijkheid	   geven.	   Gevangenissen	   verschillen	   namelijk	   in	   beleid	   en	   in	  mate	   van	   strengheid.	  

Hoewel	  van	  minder	  belang	  in	  kwalitatief	  onderzoek,	  kan	  dit	  gevolgen	  hebben	  voor	  de	  represen-‐

tativiteit.	  Daarnaast	  behoort	  het	  vergelijken	  van	  beide	  gevangenissen	  niet	  meer	  tot	  de	  mogelijk-‐

heden.	  Tijdens	  de	   interviews	  bleek	  echter	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  

ook	  reeds	  in	  andere	  gevangenissen	  verbleven	  had,	  waardoor	  dit	  gebrek	  deels	  werd	  opgevangen.	  	  

	  

Om	  deze	  redenen	  werd	  besloten	  het	  onderzoek	  in	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde	  uit	  te	  breiden.	  

Waar	  de	  focus	  in	  eerste	  instantie	  enkel	  op	  mannelijke,	  langgestrafte	  gedetineerden	  zonder	  recht	  

op	  ongestoord	  bezoek	   lag,	  werden	  ook	  mannelijke	  gedetineerden	  met	  recht	  op	  ongestoord	  be-‐

zoek	  betrokken,	  zonder	  onderscheid	  naar	  strafduur.	  Dit	  zorgde	  voor	  een	  completer	  beeld	  van	  de	  

problematiek	  en	  de	  percepties	  over	  prostitutie	  in	  deze	  specifieke	  gevangenis.	  	  

	  

Het	  is	  van	  groot	  belang	  erop	  te	  wijzen	  dat	  deze	  masterproef	  niet	  de	  intentie	  heeft	  om	  represen-‐

tatief	  te	  zijn	  voor	  alle	  gevangenissen	  in	  België.	  	  

De	   Strafinrichting	   te	   Oudenaarde	   is	   namelijk	   uniek.	  Met	   een	   gevangenispopulatie	   van	   150	   tot	  

180	  gedetineerden	  kan	  men	  spreken	  van	  een	  ‘kleine’	  gevangenis.	  Ondanks	  het	  gesloten	  regime,	  

heerst	   er	   een	   vrij	   open	   en	   familiale	   sfeer.	  Om	  die	   reden	  wordt	   de	   strafinrichting	   door	   gedeti-‐

neerden	   vaak	   omschreven	   als	   het	   ‘Center	   Parcs’	   van	   de	   gevangenissen.	   Al	   moet	   deze	   stelling	  

misschien	  toch	  wat	  genuanceerd	  worden:	  	  

	  

“Oké,	  het	   is	  hier	  misschien	  wel	  het	  Center	  Parcs	  van	  de	  gevangenissen,	  maar	  het	  blijft	  een	  

gevangenis	  éh	  (…).	  Tis	  nie	  dat	  da	  hier	  nen	  uitstap	  is	  éh”	  (respondent	  4).	  	  

	  

7.	  Profiel	  van	  de	  respondenten	  

	  

Zoals	  eerder	  vermeld	  bestaat	  het	  onderzoek	  uit	  2	  categorieën	  respondenten.	  Enerzijds	  manne-‐

lijke,	  langgestrafte	  gedetineerden	  zonder	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek	  en	  anderzijds	  mannelijke	  

gedetineerden	  met	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek,	  zonder	  onderscheid	  naar	  strafduur.	  Het	  was	  in	  

eerste	  instantie	  de	  bedoeling	  een	  tabel	  op	  te	  stellen	  van	  beide	  categorieën	  met	  vermelding	  van	  

leeftijd,	  strafduur	  en	  eventuele	  relatie.	  Dit	  met	  als	  doel	  de	  resultaten	  te	  verduidelijken	  en	  de	  ge-‐
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bruikte	  citaten	  te	  ondersteunen.	  Bij	  nader	  inzien	  zou	  deze	  tabel	  echter	  kunnen	  leiden	  tot	  identi-‐

ficatie	  van	  de	  respondenten.	  Daarom	  werd	  besloten	  ze	  niet	  in	  deze	  masterproef	  op	  te	  nemen.	  	  	  

	  

8.	  Kwaliteitscriteria	  

	  

Elke	   onderzoeksmethode	   en	   elk	   onderzoeksinstrument	   kent	   specifieke	   sterktes	   en	   zwaktes	  

waarmee	  rekening	  dient	  gehouden	  te	  worden	  doorheen	  het	  onderzoek.	  In	  dit	  onderdeel	  wordt	  

kort	   ingegaan	  op	  deze	  sterktes	  en	  zwaktes	  en	  wordt	  eveneens	  aangegeven	  hoe	  hiermee	  wordt	  

omgegaan.	  	  

	  

Het	  voordeel	  van	  het	  gebruik	  van	   interviews	  schuilt	   in	  het	  persoonlijk	  contact	  met	  de	  respon-‐

denten,	  waardoor	  de	  data	  doorgaans	  van	  betere	  kwaliteit	   is.	  Dit	  komt	  vooral	  doordat	  ook	  non-‐

verbale	   communicatie	   of	   lichaamstaal	   kan	   worden	   waargenomen.	   Daarnaast	   kan	   tijdens	   het	  

interview	  ook	  doorgevraagd	  worden,	   zodat	   bepaalde	   zaken	  duidelijker	  worden	   en	   een	   zekere	  

richting	   aan	   het	   gesprek	   kan	   gegeven	  worden	   (Beyens	   &	   Tournel,	   2009).	   Een	   nadeel	   van	   het	  

interview	   is	   dat	   er	   sprake	   kan	   zijn	   van	   interviewereffecten	   en	   sociaal	  wenselijke	   antwoorden	  

van	   de	   respondenten	   (Zuidgeest	   e.a.,	   2008).	   Om	   aan	   het	   probleem	   van	   sociale	   wenselijkheid	  

tegemoet	   te	  komen,	  werd	  de	  anonimiteit	   van	  de	   respondenten	  herhaaldelijk	  benadrukt.	   Inter-‐

viewereffecten	  daarentegen	  zijn	  gerelateerd	  aan	  kenmerken	  van	  de	   interviewer	  zoals	  geslacht,	  

leeftijd,	  afkomst,	  opleidingsniveau,	  enzovoort.	  Deze	  mogen	  niet	  verwaarloosd	  worden,	  maar	  zijn	  

ook	  niet	  te	  vermijden.	  De	  onderzoeker	  moet	  hier	  voldoende	  rekening	  mee	  houden	  en	  de	  voorde-‐

len	  zoveel	  mogelijk	  uitspelen.	  	  

	  

Om	  een	  goed	  onderzoek	  uit	  te	  kunnen	  voeren,	  moet	  tevens	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  een	  

aantal	  aspecten	  die	  eigen	  zijn	  aan	  de	  gevangeniscontext.	  

Ten	  eerste	   is	  er	  de	  strikte	  dagindeling	  die	  best	  zo	  min	  mogelijk	  verstoord	  wordt.	  De	  opvatting	  

dat	  gedetineerden	  veel	  tijd	  hebben,	  is	  in	  vele	  gevallen	  verkeerd.	  De	  dag	  is	  vaak	  gevuld	  met	  wer-‐

ken,	  de	  ‘wandeling’,	  bezoek,	  activiteiten,…	  (Nuytiens	  &	  Verwee,	  2009).	  

Hier	  werd	  rekening	  mee	  gehouden	  door	  via	  het	  personeel	  na	  te	  gaan	  wanneer	  een	  respondent	  

het	  best	  kon	  worden	  opgeroepen.	  	  	  

Vervolgens	  is	  de	  beschikbaarheid	  van	  een	  geschikte	  onderzoeksruimte	  niet	  steeds	  vanzelfspre-‐

kend.	  Er	  diende	  op	  gelet	  te	  worden	  dat	  de	  ruimte	  voldoende	  rustig	  is,	  zodat	  de	  respondent	  niet	  

afgeleid	   geraakt	   en	   er	   geen	   lawaaihinder	   is	   voor	   de	   audio-‐opname.	   Anderzijds	  moest	   ook	   de	  

eigen	  veiligheid	  gegarandeerd	  blijven	  (Nuytiens	  &	  Verwee,	  2009).	  
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Dit	  bleek	  geen	  probleem	  te	  zijn.	  Er	  werden	  verschillende	  lokalen	  ter	  beschikking	  gesteld,	  waar	  

steeds	  een	  telefoon	  aanwezig	  was.	  De	  onafhankelijkheid	  van	  het	  onderzoek	  werd	  telkens	  bena-‐

drukt,	  zodat	  duidelijk	  werd	  dat	  er	  geen	  associatie	  was	  tussen	  de	  onderzoeker	  en	  de	  gebruikelij-‐

ke	  functie	  van	  het	  lokaal.	  	  

	  

Ten	  slotte	  vraagt	  het	  contact	  met	  gedetineerden	  bijzondere	  aandacht.	  Het	  winnen	  van	  vertrou-‐

wen	   is	   niet	   steeds	   eenvoudig.	  Daarom	  was	   het	   aangewezen	   de	   introductie	   van	   het	   onderzoek	  

persoonlijk	   te	  doen.	   In	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde	  werd	  dit	   toegelaten.	  Tijdens	  het	   ‘open-‐

deurmoment’	  was	  het	  mogelijk	  om,	  onder	  begeleiding	  van	  de	  communicatieverantwoordelijke,	  

bij	  de	  gedetineerden	  langs	  te	  gaan	  om	  het	  doel	  van	  het	  onderzoek	  uit	  te	  leggen	  en	  zoveel	  moge-‐

lijk	  respondenten	  te	  ronselen.	  Er	  werd	  gekozen	  voor	  een	  algemene	  aanpak.	  Alle	  gedetineerden,	  

zonder	   onderscheid,	   werden	   aangesproken	   en	   ingelicht	   over	   het	   onderzoek.	   Deze	   methode	  

zorgde	  voor	  een	  hoge	  respons	  van	  42	  gedetineerden.	  In	  eerste	  instantie	  werden	  gedetineerden	  

zonder	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek	  geselecteerd.	  Na	  17	  interviews	  werd	  bij	  deze	  categorie	  het	  

saturatiepunt	  duidelijk	  bereikt.	  Vervolgens	  werden	  nog	  5	  respondenten	  uit	  de	  tweede	  categorie	  

geïnterviewd.	  Eén	  afgenomen	  interview	  werd	  niet	  weerhouden	  in	  de	  analyse	  aangezien	  de	  res-‐

pondent	  de	  Nederlandse	  taal	  onvoldoende	  beheerste	  (respondent	  15).	  	  

	  

9.	  Ethische	  aspecten	  

	  

Bij	  het	  uitvoeren	  van	  een	  empirisch	  onderzoek	  wordt	  men	  in	  bijna	  elke	  fase	  van	  het	  onderzoek	  

geconfronteerd	  met	  ethische	  aspecten	  (Saunders	  et	  al.,	  2006).	  Het	  is	  van	  belang	  om	  deze	  te	  er-‐

kennen	  en	  op	  voorhand	  te	  weten	  hoe	  hiermee	  zal	  worden	  omgegaan.	  	  

	  

9.1	  Informed	  Consent	  

	  

Het	  principe	  van	  de	   ‘informed	  consent’	  of	  geïnformeerde	   toestemming	  wordt	   in	  dit	  onderzoek	  

hoog	  in	  het	  vaandel	  gedragen.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  gedetineerden	  die	  willen	  deelnemen	  aan	  het	  

onderzoek	   voldoende	   geïnformeerd	   zijn	   over	   alle	   relevante	   aspecten	   en	   ook	   weten	   wat	   hun	  

deelname	  zal	   inhouden.	  Om	  die	   reden	  werd	  voorafgaand	  aan	  elk	   interview	  het	   ‘informed	  con-‐

sentformulier’	  overlopen	  (zie	  bijlage	  1).	  Dit	  formulier	  verschaft	  informatie	  over	  het	  doel	  van	  het	  

onderzoek,	  de	  aangewende	  methodes,	  het	  vertrouwelijke	  en	  vrijwillige	  karakter	  en	  de	  eindbe-‐

stemming	  van	  de	  uiteindelijke	  resultaten.	  Met	  het	  oog	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  vertrouwens-‐

band	  met	  de	  deelnemers,	  werd	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  om	  dit	   formulier	  pas	  op	  het	  einde	  van	  
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het	  interview	  te	  laten	  ondertekenen.	  Reeds	  bij	  aanvang	  van	  het	  interview	  om	  een	  handtekening	  

vragen,	  zou	  te	  officieel	  en	  geforceerd	  kunnen	  overkomen	  (O’Gorman	  &	  Vander	  Laenen,	  2009).	  	  

	  

9.2	  Vertrouwelijkheid	  en	  anonimiteit	  	  

	  

Empirische	  onderzoekers	  moeten	  de	  anonimiteit	  en	  privacy	  van	  respondenten	  te	  allen	  tijde	  res-‐

pecteren	  en	  vertrouwelijk	  omgaan	  met	  de	  informatie	  die	  door	  hen	  verstrekt	  wordt	  (O’Gorman	  &	  

Vander	  Laenen,	  2009).	  	  

Bij	  het	  afnemen	  van	  face-‐to-‐face	  interviews	  is	  deze	  anonimiteit	  moeilijker	  te	  waarborgen	  dan	  bij	  

bijvoorbeeld	   questionnaires.	   Daarom	   is	   het	   noodzakelijk	   dat	   de	   gedetineerde	   de	   onderzoeker	  

voldoende	  vertrouwt.	  Elk	  interview	  werd	  gestart	  met	  enkele	  vragen	  over	  de	  gevangenisstraf	  op	  

zich,	  om	  zo	  geleidelijk	  aan	  over	  te	  gaan	  tot	  het	  eigenlijke	  onderwerp.	  Op	  verschillende	  momen-‐

ten	  in	  het	  interview	  werd	  de	  anonimiteit	  extra	  benadrukt.	  Daarnaast	  werd	  alle	  data	  geanonimi-‐

seerd.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  de	  data	  geen	  informatie	  meer	  bevat	  die	  de	  respondenten	  zou	  kunnen	  

identificeren	   en	   dat	   deze	   onder	   geen	   enkele	   omstandigheid	   met	   derden	   wordt	   gedeeld	  

(O’Gorman	  &	  Vander	  Laenen,	  2009).	  Zeker	  bij	  de	  publicatie	  van	  de	  resultaten	  werd	  extra	  gecon-‐

troleerd	  op	  anonimiteit.	  Ten	  slotte	  zal	  alle	  ruwe	  data,	  zoals	  de	  bandopnames	  van	  de	  interviews,	  

na	  enige	  tijd	  vernietigd	  worden.	  	  

	  

9.3	  Vrijwillige	  deelname	  

	  

De	  geïnformeerde	  toestemming	  moet	  volledig	  vrijwillig	  gebeuren.	  In	  een	  gevangeniscontext	  kan	  

dit	  wat	   problemen	   oproepen.	   Zo	   kan	   het	   zijn	   dat	   gedetineerden	   onder	   druk	   staan	   om	  deel	   te	  

nemen,	  omdat	  ze	  bijvoorbeeld	  denken	  dat	  het	  weigeren	  negatieve	  consequenties	  zal	  hebben.	  Het	  

is	  belangrijk	  om	  erop	  te	  wijzen	  dat	  de	  weigering	  tot	  deelname	  geen	  verdere	  gevolgen	  zal	  hebben,	  

ook	   al	   bestaat	   de	   mogelijkheid	   hierdoor	   potentiële	   respondenten	   te	   verliezen.	  Wanneer	   men	  

zich	   gedwongen	   voelt	   om	  deel	   te	   nemen,	   kan	  dit	   bovendien	  ook	   repercussies	   hebben	   voor	  de	  

eerlijkheid	  van	  de	  antwoorden.	  De	  vrijwilligheid	  van	  de	  deelname	  houdt	   tevens	   in	  dat	  de	   res-‐

pondent	  op	  elk	  moment	  het	   recht	  heeft	   om	  zich	   terug	   te	   trekken	  uit	  het	  onderzoek,	   eveneens	  

zonder	  gevolgen.	  	  
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II.	  Seksuele	  deprivatie	  en	  prostitutie	  in	  de	  gevangenis	  

	  

Hoofdstuk	  1:	  Leven	  in	  de	  gevangenis	  

	  

1.1	  Inleiding	  

	  

De	  gevangenisstraf	  heeft	  invloed	  op	  verschillende	  facetten	  van	  het	  leven	  van	  de	  gedetineerden.	  

In	  dit	  eerste	  hoofdstuk	  staan	  we	  stil	  bij	  het	  bijzondere	  leven	  binnen	  de	  gevangenismuren,	  alsook	  

de	  gevolgen	  ervan.	  In	  het	  eerste	  onderdeel	  wordt	  de	  gevangenis	  besproken	  als	  een	  ‘totale	  insti-‐

tutie’	  en	  de	  daarmee	  gepaard	  gaande	  mortificatieprocessen	  (Goffman,	  1961).	  Nadien	  wordt	  een	  

overzicht	  gegeven	  van	  de	  ‘pijnen’	  die	  gedetineerden	  kunnen	  ervaren	  gedurende	  hun	  opsluiting.	  

Deze	  psychologische	  pijnen	  kunnen	  namelijk	  zwaar	  doorwegen	  op	  de	  detentie.	  Daarnaast	  wordt	  

ook	  duidelijk	  op	  welke	  manier	  gedetineerden	  zich	  aanpassen	  aan	  de	  situatie	  en	  waarvan	  dit	  af-‐

hankelijk	  is.	  Ten	  slotte	  volgt	  een	  bespreking	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  deze	  gevangenispijnen	  in	  

de	  Strafinrichting	  Oudenaarde.	  Dit	  onderdeel	  is	  gebaseerd	  op	  het	  empirisch	  onderzoek	  en	  nood-‐

zakelijk	  om	  later	  de	  plaats	  van	  seksuele	  deprivatie	  tussen	  de	  andere	  ‘pijnen’	  te	  kennen.	  	  

	  

1.2	  De	  gevangenis	  als	  totale	  institutie	  

	  

1.2.1	  Het	  concept	  ‘totale	  institutie’	  

	  

Het	  concept	   ‘totale	   institutie’	  werd	  voor	  het	  eerst	  gebruikt	  en	  uitgewerkt	  door	  Erving	  Goffman	  

(1961).	  Een	  totale	  institutie	  kan	  worden	  omschreven	  als	  een	  plaats	  waar	  een	  groot	  aantal	  indi-‐

viduen	  die	  zich	  in	  een	  gelijkaardige	  situatie	  bevinden,	  verblijven.	  	  

Zij	  zijn	  voor	  een	  aanzienlijke	  periode	  afgezonderd	  van	  de	  ruimere	  samenleving	  en	  leiden	  samen	  

een	  ingesloten	  en	  formeel	  geregeld	  leven.	  Vaak	  is	  er	  ook	  sprake	  van	  een	  fysieke	  barrière	  met	  de	  

buitenwereld,	  zoals	  hoge	  buitenmuren,	  gesloten	  deuren,	  prikkeldraad,	  water,	  enzovoort.	  	  

Naast	  de	  beperking	  van	  interactie	  met	  de	  buitenwereld,	  is	  het	  vervagen	  van	  de	  grenzen	  van	  ver-‐

schillende	   levenssferen	  een	   typisch	  kenmerk	  van	  een	   totale	   institutie.	   Slapen,	  werken,	  eten	  en	  

ontspannen	  gebeurt	  op	  dezelfde	  plaats	  en	  onder	  hetzelfde	  gezag.	  De	  totale	  institutie	  bepaalt	  en	  
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controleert	  het	  leven	  van	  de	  bewoners	  tot	  in	  detail,	  waardoor	  de	  keuzevrijheid	  van	  de	  bewoners	  

quasi	  onbestaand	  is.	  	  

	  

Goffman	  (1961)	  onderscheidt	  vijf	  soorten	  totale	  instituties.	  	  

Ten	  eerste	  zijn	  er	   instituties	  gericht	  op	  het	  verzorgen	  van	  hulpbehoevenden.	  Voorbeelden	  zijn	  

ziekenhuizen,	  bejaardentehuizen,	  weeshuizen,	  enzovoort.	  

Daarnaast	   zijn	   sommige	   instituties	   gericht	   op	   het	   verzorgen	   van	  mensen	  die	   niet	   in	   staat	   zijn	  

voor	  zichzelf	  te	  zorgen	  en	  mogelijks	  een	  bedreiging	  vormen	  voor	  de	  maatschappij,	  bijvoorbeeld	  

psychiatrische	  ziekenhuizen.	  	  

Ten	  derde	  zijn	  er	  instituties	  die	  de	  maatschappij	  beschermen	  tegen	  wat	  gezien	  wordt	  als	  ‘opzet-‐

telijke	  gevaren’.	  Hier	  kunnen	  de	  gevangenissen	  en	  concentratiekampen	  worden	  ondergebracht.	  	  

Instituties	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  aanleren	  van	  een	  bepaalde	  taak	  vormen	  een	  vierde	  type.	  Deze	  

instituties	  vervullen	  een	  instrumentele	  functie.	  Voorbeelden	  zijn	  werkkampen	  en	  kostscholen.	  

Ten	   slotte	   bestaan	   er	   instituties	   die	   zijn	   opgezet	   als	   oorden	  waar	  mensen	   zich	   kunnen	   terug-‐

trekken	  uit	  de	  samenleving,	  zoals	  abdijen	  en	  kloosters.	  	  

	  

1.2.2	  Mortificatieprocessen	  

	  

Het	  moge	  duidelijk	  zijn	  dat	  het	  leven	  in	  elk	  van	  deze	  totale	  instituties	  ongewoon	  is.	  

In	  deze	  masterproef	  gaat	  het	  uiteraard	  enkel	  om	  de	  derde	  verschijningsvorm,	  zijnde	  instituties	  

die	   de	   maatschappij	   beschermen	   tegen	   ‘opzettelijke	   gevaren’,	   meer	   specifiek	   gevangenissen.	  

Gedetineerden	   komen,	  meestal	   tegen	   hun	  wil	   in,	   in	   de	   gevangenis	   terecht	   en	   dit	   heeft	   verre-‐

gaande	   gevolgen	   voor	   hun	   leven.	   De	   bijzondere	   omstandigheden	   in	   de	   gevangenis	   leiden	   tot	  

processen	   van	   mortificatie.	   Dit	   betekent	   dat	   de	   identiteit	   van	   de	   opgesloten	   persoon	   herleid	  

wordt	   tot	   de	   status	   van	   ‘gedetineerde	   delinquent’.	   Het	   ego	  wordt	   tenietgedaan	   en	   individuen	  

krijgen	  geen	  kans	  zich	  te	  ontplooien.	  Men	  verliest	  sociale	  rollen	  zoals	  de	  hoedanigheid	  van	  part-‐

ner,	  vader,	  werknemer,	  …	  (Goffman,	  1961).	  Deze	  rollen	  impliceren	  namelijk	  meer	  dan	  het	  heb-‐

ben	  van	  een	  vrouw,	  kinderen	  en	  werk.	  Het	  veronderstelt	  een	  verzorgende	  en	  persoonlijke	  aan-‐

wezigheid	  in	  een	  bepaalde	  omgeving	  (Zitman,	  1965).	  	  

Daarnaast	  verliest	  men	  ook	  het	  ‘persoonlijk	  gezicht’	  doordat	  alle	  persoonlijke	  bezittingen	  moe-‐

ten	  afgegeven	  worden	  bij	  binnenkomst.	  In	  de	  plaats	  krijgt	  men	  een	  standaard	  gevangenisoutfit	  

en	  basispakket.	  	  

Daarbij	  komt	  dat	  de	  gevangenis	  het	  leven	  van	  de	  bewoners	  tot	  in	  detail	  bepaalt	  en	  controleert.	  

Hierdoor	   is	  de	  keuzevrijheid	  van	  gedetineerden	  zo	  goed	  als	  onbestaand	  en	  verliest	  men	  zowel	  

autonomie	  als	  privacy.	  	  
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Ten	  slotte	  is	  er	  sprake	  van	  een	  strikte	  scheiding	  en	  machtongelijkheid	  tussen	  bewoners	  en	  per-‐

soneel.	  In	  gevangenissen	  is	  deze	  machtsongelijkheid	  nog	  sterker	  aanwezig	  dan	  in	  andere	  totale	  

instituties.	  	  

	  

Het	  proces	  van	  mortificatie	  vormt	  een	  ernstige	  bedreiging	  voor	  de	  persoonlijkheid	  en	  zelfwaar-‐

dering	  van	  de	  gedetineerde.	  Daarnaast	  staat	  dit	  een	  succesvolle	  integratie,	  gebaseerd	  op	  sociale	  

contacten	  en	  maximale	  ontplooiing,	  in	  de	  weg	  (Muller	  et	  al.,	  2010).	  	  

Vandaag	  de	  dag	  wordt	  dan	  ook	  getracht	  de	  gevangenis	  als	  ‘totale	  institutie’	  zoveel	  mogelijk	  af	  te	  

bouwen	  door	  het	  invoeren	  van	  verschillende	  basisbeginselen	  in	  de	  wetgeving	  (zie	  verder).	  	  

	  

1.3	  De	  ‘pains	  of	  imprisonment’	  

	  

Gedetineerden	  worden	   gedurende	   hun	   detentie	   in	  meerdere	   of	  mindere	  mate	   geconfronteerd	  

met	  verschillende	  emoties	  en	  problematieken	  die	  het	  gevangenisleven	  moeilijk	  maken	  en	  stress	  

creëren.	  De	  gevangenisstraf	  heeft	  vandaag	  de	  dag	  niet	   langer	  de	   intentie	  om	   fysiek	   ‘pijnlijk’	   te	  

zijn,	  maar	  er	  is	  wel	  nog	  sprake	  van	  psychologische	  pijn.	  Deze	  soorten	  pijn	  zijn	  minder	  zichtbaar,	  

maar	  kunnen	  minstens	  even	  schadelijk	  zijn	  (Crewe,	  2011).	  	  

Sykes	  (1958)	  onderscheidt	  vijf	  soorten	  deprivaties	  in	  de	  gevangeniscontext,	  die	  hij	  de	  ‘pains	  of	  

imprisonment’	  noemt:	  

	  

• Het	  verlies	  van	  vrijheid	  van	  komen	  en	  gaan:	  dit	  is	  de	  meest	  voor	  de	  hand	  liggende	  vorm	  

van	  deprivatie.	  Gedetineerden	  worden	  verplicht	  te	  leven	  in	  een	  omgeving	  waar	  hun	  be-‐

wegingen	  worden	  beperkt	  en	  hun	  gedrag	  wordt	  gecontroleerd.	  De	  meest	  harde	  conse-‐

quentie	   hiervan	   is	   dat	   men	   onvrijwillig	   wordt	   afgesloten	   van	   familie	   en	   vrienden.	   Dit	  

leidt	  in	  veel	  gevallen	  tot	  het	  stukgaan	  van	  relaties,	  eenzaamheid	  en	  verveling;	  

• Het	  verlies	  van	  autonomie:	  de	  keuzevrijheid	  van	  gedetineerden	  wordt	  beperkt	  en	  het	  le-‐

ven	  wordt	  in	  verregaande	  mate	  geregeld	  door	  de	  gevangenisdirecties.	  Er	  wordt	  bepaald	  

wanneer	  men	  moet	  eten,	  slapen,	  werken,	  enzovoort;	  

• Het	  verlies	  van	  persoonlijke	  veiligheid:	  men	  wordt	  vaak	  gedwongen	  om	  samen	  te	  leven	  

met	  personen	  die	  men	  niet	  kent	  en	  die	  dikwijls	  een	  voorgeschiedenis	  van	  gewelddadig	  of	  

crimineel	  gedrag	  hebben.	  Deze	  situatie	  is	  niet	  bevorderlijk	  voor	  de	  subjectieve	  en/of	  ob-‐

jectieve	  veiligheid	  van	  de	  gedetineerde;	  

• Deprivatie	  van	  goederen	  en	  diensten:	  gedetineerden	  mogen	  niet	  eender	  welke	  materiële	  

bezittingen	  op	   cel	   hebben	   en	   kunnen	  niet	   genieten	   van	  dezelfde	  diensten	   als	   in	   de	   sa-‐

menleving.	  Hoewel	  hieraan	  reeds	  in	  ruime	  mate	  tegemoet	  werd	  gekomen	  door	  de	  intro-‐
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ductie	  van	  nieuwe	  diensten	  in	  de	  gevangenis,	  blijven	  bepaalde	  diensten	  onbereikbaar	  of	  

onvoldoende	  uitgebouwd;	  

• Deprivatie	   van	   heteroseksuele	   contacten:	   gedetineerden	  worden	   figuurlijk	   gecastreerd	  

en	  gedwongen	  tot	  celibaat.	  Dit	  soort	  deprivatie	  zorgt	  voor	  onrust	  en	  brengt	  gedetineer-‐

den	  mogelijks	  tot	  alternatieve	  methoden	  van	  seksuele	  ontlading,	  zoals	  masturbatie,	  ho-‐

moseksualiteit	  en	  seksueel	  misbruik.	  Hier	  wordt	  verder	  dieper	  op	  ingegaan.	  	  

	  

Deze	   ‘gevangenispijnen’	  zijn	   inherent	  aan	  de	  opsluiting	  en	  worden	  gezien	  als	  aanvaardbare	  en	  

onvermijdelijke	  gevolgen	  van	  de	  gevangenisstraf.	  Toch	  kunnen	  deze	  een	  grote	  impact	  hebben	  op	  

het	  ego	  en	  de	  zelfwaardering	  van	  de	  gedetineerde.	  

	  

Vergelijkbaar	  met	   de	   ‘pains	   of	   imprisonment’	   van	   Sykes	   (1958),	  wijst	   Toch	   (1977)	   op	  het	   be-‐

staan	   van	   7	   ‘environmental	   concerns	   of	   prisoners’,	   zijnde	   privacy,	   veiligheid,	   structuur,	   steun,	  

emotionele	  feedback,	  activiteiten	  en	  vrijheid.	  	  

Hoewel	  de	  geschriften	  van	  Sykes	  (1958)	  en	  Toch	  (1977)	  enigszins	  verouderd	  zijn,	  klopt	  dit	  vol-‐

gens	   Snacken	   (2006)	   nog	   steeds,	  maar	   bestaan	   er	   grote	   verschillen	   tussen	   de	   gevangenissen.	  

Vandebosch	  wees	  reeds	  op	  deze	  verschillen	  in	  2002	  en	  voegde	  ook	  het	  gemis	  van	  personen	  van	  

buiten	  toe	  (zie	  verder).	  	  

Recenter	  heeft	  Crewe	  (2011)	  de	  klassieke	  ‘gevangenispijnen’	  geëvalueerd	  en	  aangepast	  aan	  het	  

huidige	  tijdskader	  door	  ze	  te	  herverdelen	  in	  drie	  grote	  groepen.	  	  

De	  eerste	  groep	  omvat	  de	  ‘pains	  of	  incertainty	  and	  indeterminacy’.	  Het	  gaat	  om	  de	  onzekerheid	  

die	  gedetineerden	  ervaren.	  Deze	  onzekerheid	  is	  het	  gevolg	  van	  het	  relatief	  discretionaire	  beleid	  

van	   de	   gevangenissen.	   Gedetineerden	  worden	   vaak	   verschillend	   behandeld	   en	   regels	   worden	  

soepel	  toegepast,	  afhankelijk	  van	  de	  situatie.	  	  

De	  hedendaagse	  opsluiting	  ontbreekt	  aan	  voorspelbaarheid,	  wat	  zorgt	  voor	  stress	  en	  angst	  on-‐

der	  gedetineerden.	  	  

De	   tweede	   groep	  betreft	   de	   ‘pains	   of	   psychological	   assessment’.	  Het	   proces	   van	  onderzoek	   en	  

beoordeling,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  risicoanalyse,	  is	  ondoorzichtig	  en	  objectiverend.	  De	  controle	  

over	  de	  persoonlijke	  integriteit	  verdwijnt	  en	  dit	  heeft	  vooral	  destructieve	  gevolgen	  voor	  langge-‐

straften.	  Deze	  pijnen	  omvatten	  het	  verlies	  van	  identiteit,	  wat	  een	  typisch	  kenmerk	  is	  van	  totale	  

instituties	  (zie	  eerder).	  	  

Ten	  slotte	  omschrijft	  hij	  de	  derde	  groep	  als	  de	  ‘pains	  of	  self-‐government’.	  Dit	  heeft	  betrekking	  op	  

het	  verlies	  van	  autonomie,	  één	  van	  de	  klassieke	  ‘pains	  of	  imprisonment’	  van	  Sykes	  (1958).	  Gede-‐

tineerden	  hebben	  de	   laatste	   jaren	  echter	  steeds	  meer	  autonomie	  verworven.	  Merkwaardig	  ge-‐

noeg	  blijkt	  dat	  dit	  gepaard	  gaat	  met	  toegenomen	  gevoelens	  van	  angst	  en	  machteloosheid,	  aange-‐

zien	  men	  door	  de	  keuzevrijheid	  wordt	  blootgesteld	  aan	  een	  groter	  risico.	  	  
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Zowel	   Sykes	   (1958),	   Toch	   (1977)	   als	   Crewe	   (2011)	  wijzen	   er	   dus	   op	   dat	   de	   opsluiting	   stress	  

teweegbrengt	  voor	  de	  gedetineerden.	  Er	  zijn	  echter	  individuele	  verschillen	  aanwezig	  in	  de	  mate	  

waarin	  gedetineerde	  deze	  ‘gevangenispijnen’	  als	  problematisch	  ervaren.	  

Volgens	  Vandebosch	  (2002)	  is	  dit	  vooral	  afhankelijk	  van	  volgende	  factoren:	  

	  

• Sociodemografische	   kenmerken:	   geslacht,	   leeftijd,	   afkomst,	   opleidingsniveau,	   persoon-‐

lijkheid,…;	  

• Criminele	   achtergrond:	   gedetineerden	   met	   een	   crimineel	   zelfbeeld	   interpreteren	   het	  

verblijf	  in	  de	  gevangenis	  anders	  dan	  gedetineerden	  die	  minder	  criminele	  betrokkenheid	  

vertonen.	  Irwin	  (1970)	  wijst	  er	  in	  dit	  verband	  bijvoorbeeld	  op	  dat	  beroepscriminelen	  de	  

gevangenisstraf	  eerder	  beschouwen	  als	  een	  ‘beroepsrisico’	  en	  er	  hierdoor	  gemakkelijker	  

mee	  kunnen	  omgaan.	  

Ook	  de	  aard	  van	  het	  misdrijf	  is	  van	  belang,	  dit	  kan	  namelijk	  de	  status	  die	  men	  in	  de	  ge-‐

vangenis	  heeft,	  de	  schuldgevoelens	  waarmee	  men	  kampt	  en	  de	  morele	  verwerping	  door	  

de	  maatschappij	  bepalen	  (bijvoorbeeld	  moord	  versus	  diefstal);	  

• Hechtenistitel	  en	  verblijfsfase:	  beklaagden	  en	  veroordeelden	  ervaren	  de	  opsluiting	  vaak	  

anders.	  Terwijl	  beklaagden	  nog	  vooral	  onzeker	  zijn	  en	  zich	  zorgen	  maken	  om	  het	  gevan-‐

genisregime,	  ervaren	  veroordeelden	  meer	  stress	  omtrent	  de	  deprivaties;	  

• Instelling	   en	   persoonlijk	   regime:	   gevangenissen	   vertonen	   onderling	   grote	   verschillen,	  

wat	  een	  invloed	  heeft	  op	  de	  levensomstandigheden	  van	  de	  gedetineerden.	  Het	  persoon-‐

lijk	  regime	  van	  de	  gedetineerden	  zorgt	  tevens	  voor	  verschillen	  tussen	  gedetineerden	  van	  

eenzelfde	  gevangenis.	  	  

	  

1.4	  Aanpassingsstrategieën	  

	  

1.4.1	  Deprivatie-‐	  en	  importmodel	  	  

	  

Wanneer	  misdadigers	  worden	  opgesloten	   in	  een	  gevangenis,	  dienen	  zij	   zich	  aan	   te	  passen	  aan	  

het	   gevangenisleven	   en	   de	   hierboven	   beschreven	   ‘pains	   of	   imprisonment’	   (Sykes,	   1958).	   Een	  

slechte	   aanpassing	   kan	   op	   korte	   termijn	   leiden	   tot	   gevaarlijke	   situaties	   zoals	   zelfverminking,	  

agressie	   en	   suïcidaliteit.	   Op	   langere	   termijn	   kan	   een	   slechte	   aanpassing	   ertoe	   leiden	   dat	  men	  

weigert	   te	   participeren	   aan	   dagelijkse	   activiteiten	   of	   aan	   programma’s	   die	   gericht	   zijn	   op	   het	  
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verminderen	  van	  recidive	  en	  dat	  men	  de	  detentie	  als	  erg	  negatief	  ervaart.	  Deze	  negatieve	  deten-‐

tie-‐ervaringen	  zouden	  indirect	  een	  invloed	  hebben	  op	  recidive	  (Zamble	  &	  Porporino,	  1988).	  	  

	  	  

Het	   deprivatiemodel	   en	   het	   importmodel	   zijn	   2	   theoretische	  modellen	   die	   de	   ervaringen	   van	  

gedetineerden	  en	  de	  mate	  van	  aanpassing	  aan	  het	  gevangenisleven	  verklaren	  (De	  Wree,	  2011).	  	  

Het	  deprivatiemodel	  wijst	  erop	  dat	  de	  gevangenisomgeving	  bepalend	  is	  voor	  de	  aanpassing	  van	  

gedetineerden	   aan	   de	   detentiesituatie.	   De	   gevangenisomgeving	   is	   in	   dit	   opzicht	   een	   bron	   van	  

stressoren	  doordat	  gedetineerden	  geconfronteerd	  worden	  met	  verschillende	  vormen	  van	  depri-‐

vatie,	  zoals	  hierboven	  besproken.	  Sommige	  deprivaties	  zijn	  onvermijdelijk,	  zoals	  het	  verlies	  van	  

vrijheid	  en	  bepaalde	  keuzemogelijkheden.	  Er	  zijn	  echter	  ook	  een	  aantal	  problemen	  die	  niet	  on-‐

vermijdelijk	   zijn,	   zoals	  het	   gebrek	  aan	  privacy,	  weinig	  kwalitatieve	  bejegening,	   verouderde	   in-‐

richtingen,…	  Deze	  problemen	  zijn	  vooral	  te	  wijten	  aan	  de	  overbevolkingsproblematiek	  en	  heeft	  

men	  vanuit	  het	  beleid	  in	  handen	  (De	  Wree,	  2011).	  De	  deprivaties	  verbonden	  aan	  het	  leven	  in	  de	  

gevangenis	   verhogen	   het	   risico	   op	   individueel	   verzet,	   automutilatie	   en	   zelfmoord.	   Daarnaast	  

kunnen	  deze	  deprivaties	  de	  solidariteit	  tussen	  gedetineerden	  aanwakkeren	  en	  de	  ontwikkeling	  

van	  een	  subcultuur	  stimuleren	  (Snacken,	  2006).	  	  

Het	  importmodel	  zwakt	  het	  belang	  van	  de	  gevangeniscontext	  af	  en	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  de	  aanpas-‐

sing	  aan	  detentie	  afhankelijk	   is	  van	  individuele	  eigenschappen	  van	  de	  gedetineerden,	  zoals	  het	  

socio-‐demografisch	  en	  crimineel	  profiel.	  

Irwin	   en	  Cressey	   (1962)	   stellen	  dat	   gedetineerden	   eigenschappen	   en	   gedragspatronen	   als	   het	  

ware	  importeren	  in	  de	  gevangenis.	  	  

Volgens	  dit	  model	  zouden	  niet	  alle	  gedetineerden	  de	  door	  Sykes	  geformuleerde	  ‘gevangenispij-‐

nen’	  in	  dezelfde	  mate	  ervaren	  en	  zouden	  deze	  verschillen	  uitsluitend	  te	  wijten	  zijn	  aan	  persoon-‐

lijke	  en	  sociale	  kenmerken	  (Bukstel	  &	  Kilmann,	  1980).	  	  

Beide	  modellen	  werden	  onderzocht	  en	  bekritiseerd.	  Een	  terugkerend	  punt	  van	  kritiek	  is	  dat	  er	  

voorbijgegaan	  wordt	  aan	  de	  verschillende	  reactiewijzen	  van	  gedetineerden.	  Belevingsonderzoek	  

heeft	  aangetoond	  dat	  vrijheidsberoving	  zeer	  verschillend	  kan	  worden	  ervaren	  naargelang	  om-‐

standigheden	  en	  persoonlijke	  kenmerken.	  Gedetineerden	  reflecteren	  over	  hun	  situatie	  en	  reage-‐

ren	  erop.	  Dit	  is	  geen	  automatisch	  maar	  een	  strategisch	  proces.	  Thomas	  (1977)	  toont	  aan	  dat	  er	  

empirische	  ondersteuning	  bestaat	  voor	  beide	  perspectieven	  en	  dat	  de	  modellen	  dus	  niet	  nood-‐

zakelijk	   concurrerend	   zijn.	   Hoe	   het	   eraan	   toegaat	   in	   een	   gevangenis,	   is	   afhankelijk	   van	   zowel	  

interne	  als	  externe	  factoren.	  	  

Deze	   kritieken	   en	   bevindingen	   hebben	   ertoe	   geleid	   dat	   tegenwoordig	   wordt	   geopteerd	   voor	  

meer	  geïntegreerde	  modellen	  betreffende	  de	  aanpassing	  aan	  detentie.	  Bij	  deze	  modellen	  staat	  de	  

interactie	  tussen	  personen	  en	  omgeving	  centraal	  (Adams,	  1992).	  Wright	  (1991)	  suggereert	  met	  

zijn	  interactiemodel	  dat	  gevangenen	  specifieke	  kenmerken	  hebben	  die	  hun	  gedrag	  sturen,	  maar	  
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die	  ook	  afhankelijk	  zijn	  van	  de	  sociale	  omgeving	  waarin	  men	  zich	  bevindt,	  in	  dit	  geval	  de	  gevan-‐

genis.	  Deze	  nuancering	  is	  zeker	  van	  belang,	  gezien	  de	  complexiteit	  van	  de	  aanpassingsstrategie-‐

en.	  	  

Recenter	  krijgt	  ook	  het	  sociaal	  constructivistisch	  model	  meer	  invloed.	  Dit	  model	  definieert	  con-‐

cepten	  zoals	  seksualiteit,	  geslacht	  en	  klasse	  als	   ‘culturele	  entiteiten’,	  die	  geconstrueerd	  worden	  

door	  sociale	  situaties	  en	  waarden	  (Gibson	  &	  Hensley,	  2013).	  	  

	  

1.4.2	  Coping	  

	  

Zoals	   reeds	  duidelijk	  werd,	  brengt	  de	  gevangenisstraf	  heel	  wat	   ‘pijn’	   en	   stress	   teweeg.	  Gedeti-‐

neerden	  gaan	  hier	  op	  verschillende	  manieren	  mee	  om,	  afhankelijk	  van	  de	  persoonlijkheid,	  moti-‐

vatie,	   geloofsovertuiging,	   opleidingsniveau,	   strafduur,	   enzovoort	   (Lazarus,	   1966).	   In	   deze	   con-‐

text	  wordt	   vaak	   gesproken	   over	   aanpassingsstrategieën	   of	   coping.	   Deze	   strategieën	   liggen	   op	  

een	   continuüm	   gaande	   van	   individuele	   tot	   collectieve	   reacties	   (Sykes,	   1958).	   Eén	   daarvan	   is	  

“prisonization”	  of	  prisonering.	  	  

Clemmer	  (1958)	  definieert	  deze	  aanpassingsstrategie	  als:	  

	  

“The	   taking	   on,	   in	   greater	   or	   lesser	   degree,	   of	   the	   folkways,	  mores,	   customs,	   and	  general	  

culture	  of	  the	  penitentiary”.	  	  

	  

Prisonisatie	  is	  dus	  het	  proces	  waarbij	  gedetineerden	  de	  normen	  en	  waarden	  van	  de	  gevangenis-‐

cultuur	  aannemen	  en	  als	  het	  ware	  een	  subcultuur	  vormen.	  Deze	  normen	  en	  waarden,	  ook	  wel	  de	  

‘inmate	  code’	  genoemd,	  staan	  meestal	  haaks	  op	  die	  van	  het	  personeel,	  de	  instelling	  en	  de	  maat-‐

schappij	   in	  zijn	  geheel	   (DeRosia,	  1998).	  Dit	   is	  duidelijk	  een	  vorm	  van	  collectieve	  reactie	  die	   in	  

sommige	  gevallen	  leidt	  tot	  opstanden	  of	  rebellie.	  	  

Daartegenover	  staat	  isolering.	  Gedetineerden	  kunnen	  zichzelf	  isoleren	  van	  de	  negatieve	  impact	  

van	   het	   gevangenisleven	   en	   de	   daaruit	   voortvloeiende	   prisonisatie.	   Deze	   individuele	   reactie	  

houdt	  men	  echter	  maximum	  6	  maanden	  vol	  (Wheeler,	  1962).	  	  

Daarnaast	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  dat	  langdurige	  deprivatie	  van	  vrijheid	  leidt	  tot	  extreme	  vor-‐

men	  van	  afhankelijkheid,	  ook	  wel	   ‘institutionalisering’	  genoemd.	  Kenmerken	  zijn	  kinderlijk	  ge-‐

drag	   en	   afhankelijkheid	   van	   het	   personeel,	   emotionele	   regressie	   en	   instabiliteit,	   passiviteit	   en	  

apathie,	  angst	  voor	  de	  vrijlating	  en	  psychosomatische	  reacties	  (Snacken	  &	  Smit,	  2010).	  	  

Hoewel	  de	  meeste	  literatuur	  focust	  op	  negatieve	  of	  problematische	  aanpassingsstrategieën,	  mag	  

niet	   over	   het	   hoofd	   gezien	  worden	   dat	   sommige	   gedetineerden	   ook	   positieve	   acties	   onderne-‐

men,	  zoals	  het	  deelnemen	  aan	  opleidingsprogramma’s	  of	  institutionele	  activiteiten.	  	  
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Niet	  alle	  gedetineerden	  slagen	  er	  echter	   in	  zich	  aan	   te	  passen	  aan	  het	  gevangenisleven	  aan	  de	  

hand	  van	  bovenstaande	  aanpassingsstrategieën.	  Sommigen	  beschikken	  niet	  over	  de	  nodige	  aan-‐

passingsvaardigheden	  of	  bezitten	  onvoldoende	  emotionele	  stabiliteit	  om	  te	  kunnen	  omgaan	  met	  

de	  stressvolle	  situaties	  in	  de	  gevangenis.	  Zelfverminking	  en	  suïcidale	  gedachten	  of	  neigingen	  zijn	  

bij	  deze	  gedetineerden	  geen	  uitzondering	  (Toch,	  1975).	  	  

	  

Het	  is	  echter	  niet	  enkel	  aan	  de	  gedetineerden	  om	  zich	  aan	  te	  passen	  aan	  het	  leven	  in	  de	  gevan-‐

genis	   en	  de	   ‘gevangenispijnen’,	  maar	  ook	  het	   gevangeniswezen	   zelf	  moet	   inspanning	  doen	  om	  

detentieschade	  zoveel	  mogelijk	  te	  beperken.	  Dit	  gebeurt	  vandaag	  aan	  de	  hand	  van	  basisbeginse-‐

len	  in	  de	  Basiswet	  van	  12	  januari	  2005	  betreffende	  het	  gevangeniswezen	  en	  de	  rechtspositie	  van	  

gedetineerden.	  Hier	  wordt	  verder	  dieper	  op	  ingegaan.	  	  

	  

1.5	  Toetsing	  aan	  de	  beleving	  van	  gedetineerden	  

	  

Aangezien	  het	   onderwerp	   van	  deze	  masterproef	   vrij	   delicaat	   is	   en	   om	  het	   vertrouwen	  van	  de	  

respondenten	   te	  winnen,	  werd	   elk	   interview	  gestart	  met	   een	   conversatie	   over	  de	   gevangenis-‐

straf	  op	  zich.	  Op	  die	  manier	  werd	  voldoende	  informatie	  verzameld	  om	  de	  eerder	  besproken	  ‘ge-‐

vangenispijnen’	  van	  zowel	  Sykes	  (1958)	  als	  Toch	  (1977)	  als	  Crewe	  (2011)	  te	  toetsen	  aan	  de	  rea-‐

liteit	  in	  de	  Strafinrichting	  van	  Oudenaarde.	  Dit	  onderdeel	  was	  tevens	  noodzakelijk	  om	  de	  plaats	  

van	  seksuele	  deprivatie	  te	  kennen	  tussen	  de	  andere	   ‘pains	  of	   imprisonment’	  of	   ‘environmental	  

concerns	  of	  prisoners’	   in	  deze	  specifieke	  setting.	  De	  coping-‐	  of	  aanpassingsstrategieën	  behoor-‐

den	  niet	  tot	  het	  empirisch	  onderzoek	  en	  worden	  hier	  dus	  niet	  verder	  besproken.	  

Uit	   de	   interviews	  blijkt	   dat	   alle	   ‘gevangenispijnen’	   ook	   aanwezig	   zijn	   in	  de	   Strafinrichting	  Ou-‐

denaarde,	  zij	  het	  in	  verschillende	  mate.	  De	  2	  gevangenispijnen	  die	  het	  vaakst	  spontaan	  werden	  

aangehaald,	  waren	  enerzijds	  liefde,	  intimiteit	  en	  affectie	  en	  anderzijds	  vrijheid.	  Daarnaast	  wezen	  

een	  aantal	  gedetineerden	  op	  een	  sterk	  gemis	  van	  hun	  kind(eren).	  Gedetineerden	  met	  kinderen	  

stellen	  deze	  steeds	  voorop	  en	  zijn	  beduidend	  minder	  bezig	  met	  de	  andere	  lasten.	  Het	  gemis	  van	  

kinderen,	  familie	  en/of	  vrienden	  is	  niet	  expliciet	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  opsommingen	  van	  Sykes	  

(1958)	  en	  Crewe	  (2011),	  maar	  zou	  kunnen	  aanleunen	  bij	  het	  missen	  van	  steun	  en	  emotionele	  

feedback,	   vermeld	   door	   Toch	   (1977).	   Vandebosch	   (2002)	   haalde	   het	   gemis	   van	   personen	   van	  

buiten	  wel	  expliciet	  aan.	  	  

	  

Op	  het	  missen	  van	  liefde,	  intimiteit	  en	  affectie	  komen	  we	  later	  terug.	  Een	  even	  zware	  ‘gevange-‐

nispijn’	  is,	  zoals	  eerder	  aangegeven,	  de	  deprivatie	  van	  vrijheid.	  Vooral	  het	  begin	  van	  de	  detentie	  

blijkt	  een	  moeilijke	  periode	  te	  zijn:	  
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“Het	  ergste	  is	  altijd	  die	  eerste	  paar	  dagen,	  die	  aanpassing	  en	  ook	  de	  manier	  waarop	  je	  bin-‐

nenkomt	  in	  feite”	  (respondent	  22).	  	  

	  

Al	   zijn	   er	   ook	   gedetineerden	   die	   het	  moeilijker	   krijgen	   naarmate	   ze	   langer	   opgesloten	   zitten,	  

zoals	  respondent	  2:	  	  

	  

“In	  het	  begin	  is	  het	  eigenlijk	  makkelijker.	  In	  het	  begin	  als	  je	  toekomt,	  heb	  je	  zoiets	  van	  aja,	  

ik	  zit	  hier	  met	  allemaal	  gasten	  een	  beetje	  gelijk	  ik	  (…).	  Maar	  in	  de	  middenloop,	  dan	  is	  ’t	  het	  

moeilijkst”.	  

	  

Uiteraard	   zijn	   er	   tijdens	  het	   verloop	   van	  de	   gevangenisstraf	   ook	  ups	   en	  downs.	  Men	  probeert	  

zich	  zoveel	  mogelijk	  aan	  te	  passen,	  maar	  moeilijke	  momenten	  zijn	  niet	  uit	   te	  sluiten.	  Dit	  hangt	  

meestal	  nauw	  samen	  met	  het	  ervaren	  van	  andere	  gevangenispijnen,	  zoals	  onzekerheid.	  De	  onze-‐

kerheid	  over	  bijvoorbeeld	  uitgangen	  of	  vervroegde	  vrijlating	  is	  voor	  de	  meerderheid	  van	  de	  res-‐

pondenten	  een	  enorme	  last:	  

	  

“Ge	  zijt	  daar	  constant	  mee	  bezig…	  Hier	  in	  België,	  het	  enigste	  waar	  ge	  echt	  zeker	  van	  zijt,	  is	  

uwen	  einddatum,	  dus	  wanneer	  ge	  einde	  straf	  hebt.	  De	  rest	  daar	  zijt	  ge	  nooit	  nie	  zeker	  van”	  

(respondent	  3).	  	  

	  

De	  respondenten	  zijn	  duidelijk	  niet	  tevreden	  over	  het	  huidige	  systeem,	  zo	  blijkt	  onder	  andere	  uit	  

een	  opmerking	  van	  respondent	  5:	  

	  

“Ik	  vind	  dat	  een	  overtreding	  van	  ieder	  mensenrecht.	  Uiteindelijk	  geloof	  ik	  da	  wij	  het	  enige	  

land	  zijn	  waar	  da	  gedetineerden	  nooit	  weten	  wanneer	  ze	  vrijkomen	  (…).	  Uiteindelijk	  is	  da	  

een	  loterij	  wanneer	  da	  je	  buiten	  komt	  en	  da	  zijn	  dingen	  die	  nie	  kunnen”.	  	  

	  

Het	  gaat	  soms	  zo	  ver	  dat	  sommige	  gedetineerden	  ervoor	  kiezen	  hun	  straf	  volledig	  uit	  te	  zitten	  in	  

plaats	  van	   te	  moeten	  omgaan	  met	  de	  onzekerheid	  betreffende	  vervroegde	  vrijlating.	  Al	   zijn	  er	  

ook	  gedetineerden	  die	  aangeven	  daar	  niet	  zo	  mee	  bezig	  te	  zijn,	  de	  meesten	  pleiten	  wel	  voor	  een	  

systeem	  met	  een	  effectieve	  tijdspanne.	  	  

	  

Het	  verlies	  van	  autonomie,	  wat	  zowel	  door	  Sykes	  (1958)	  als	  Crewe	  (2011)	  werd	  vermeld,	  blijkt	  

tevens	  een	  van	  de	  zwaardere	  lasten	  te	  zijn	  voor	  velen,	  vooral	  in	  het	  begin	  van	  de	  detentie.	  	  
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“Ge	  zit	  hier	  precies	  terug	  in	  het	  stadium	  van	  kind	  zijn,	  dan	  moet	  ge	  ook	  alles	  terug	  vragen	  

aan	  mama	  en	  papa”	  (respondent	  11).	  

	  

Men	  probeert	  zich	  hieraan	  echter	  snel	  aan	  te	  passen	  en	  men	  wordt	  dit	  na	  verloop	  van	  tijd	  min	  of	  

meer	  gewoon.	  	  

	  

“In	  het	  begin	  is	  da	  frustrerend,	  maar	  op	  den	  duur	  denkt	  ge	  van:	  pff,	  het	  kan	  allemaal	  veel	  

slechter”	  (respondent	  19).	  

	  

In	  lijn	  met	  het	  gebrek	  aan	  autonomie,	  ligt	  het	  verlies	  van	  identiteit.	  De	  ervaringen	  hiermee	  zijn	  

nog	  meer	  dan	  de	  voorgaande	  verschillend	  van	  persoon	  tot	  persoon.	  Sommigen	  vinden	  dat	  ze	  in	  

de	  gevangenis	  constant	  een	  rolletje	  moeten	  spelen	  of	  een	  masker	  moeten	  dragen,	  terwijl	  ande-‐

ren	  aangeven	  steeds	  zichzelf	   te	  kunnen	  zijn.	  Het	  verlies	  van	   identiteit	  zou	  vooral	   te	  wijten	  zijn	  

aan	  het	  systeem	  op	  zich,	  de	  omgeving	  en	  de	  mensen.	  	  

Er	  is	  slechts	  één	  respondent	  die	  vindt	  dat	  dit	  grotendeels	  aan	  het	  verplichte	  gevangenisuniform	  

ligt:	  

	  

“Kleren	  maken	  de	  man.	  Ge	  geeft	  hem	  een	  jeansbroek	  met	  een	  Versace	  T-‐shirt	  en	  hij	  kan	  al-‐

les	  aan,	  het	  is	  nu	  eenmaal	  zo.	  Maar	  feit	  is,	  het	  gaat	  niet…”	  (respondent	  9).	  	  

	  

In	  de	  gevangenis	   van	  Oudenaarde	   is	  het	   toegelaten	  eigen	  kledij	   te	  dragen	   tijdens	  de	  vrije	   tijd,	  

maar	  er	  is	  een	  verbod	  op	  bijvoorbeeld	  jeansbroeken.	  De	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  gedeti-‐

neerden	  beschouwden	  dit	  echter	  niet	  als	  een	  probleem.	  	  

Verder	  is	  er	  het	  gebrek	  aan	  privacy.	  Dit	  is	  grotendeels	  afhankelijk	  van	  het	  feit	  of	  men	  op	  een	  mo-‐

no-‐	  of	  duocel	  verblijft.	  Gedetineerden	  op	  een	  monocel	  ondervinden	  weinig	   schending	  van	  hun	  

privacy,	   terwijl	   gedetineerden	  die	   een	   cel	  delen	  het	   gebrek	   aan	  privacy	   als	   een	   zware	   last	  be-‐

schouwen.	  De	  controle	  door	  het	  personeel1	  wordt	  door	  de	  meesten	  niet	  ervaren	  als	  een	  schen-‐

ding	  van	  de	  privacy	  of	  een	  zware	  last,	  maar	  eerder	  als	  ‘storend’	  en	  ‘irritant’.	  Het	  valt	  op	  dat	  zo-‐

wat	  alle	  gedetineerden	  goed	  weten	  wanneer	  het	  personeel	  precies	  langskomt	  en	  daar	  ook	  reke-‐

ning	  mee	  houden	  (bijvoorbeeld	  bij	  het	  masturberen).	  Wat	  meer	  stoort,	  is	  de	  controle	  ’s	  nachts,	  

waarbij	  men	  vaak	  gewekt	  wordt	  door	  het	  lawaai	  en	  het	  licht.	  Hierdoor	  ervaren	  sommige	  gedeti-‐

neerden	  een	  vorm	  van	  slaapdeprivatie	  en	  dit	  heeft	  gevolgen	  voor	  het	  humeur	  overdag.	  	  

Een	  ‘gevangenispijn’	  waar	  men	  minder	  last	  van	  blijkt	  te	  hebben,	  is	  het	  verlies	  van	  persoonlijke	  

veiligheid.	  Hoewel	  de	  meeste	  gedetineerden	  reeds	   in	  aanraking	  zijn	  gekomen	  met	  geweld	  bin-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Minstens	  elk	  uur	  worden	  de	  gedetineerden	  op	  cel	  gecontroleerd	  door	  het	  personeel.	  Dit	  gebeurt	  meestal	  
via	  het	  winket	  in	  de	  celdeur.	  	  
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nen	  de	  gevangenis,	  zorgt	  dit	  niet	  voor	  een	  toegenomen	  onveiligheidsgevoel.	  Er	  zijn	  wel	  een	  aan-‐

tal	   gedetineerden	  die	   aangeven	   steeds	  waakzaam,	   alert	   en	  voorzichtig	   te	   zijn.	   Slechts	   één	   res-‐

pondent	  verklaarde	  een	  constant	  onveiligheidsgevoel	  te	  ervaren.	  	  

De	   ‘gevangenispijn’	   die,	   uitgaande	   van	   de	   interviews,	   als	   het	   minst	   problematisch	   wordt	   be-‐

schouwd,	   is	   de	   deprivatie	   van	   goederen	   en	   diensten.	  Hoewel	   de	  meesten	   het	   eens	   zijn	   dat	   de	  

dienstverlening	  binnen	  de	  gevangenis	  minder	  kwaliteitsvol	  is	  dan	  buiten,	  weegt	  dit	  niet	  door	  op	  

de	  gevangenisstraf.	  	  

Ten	   slotte	  werden	  nog	   een	   aantal	   zaken	   aangehaald	   die	   niet	   in	   de	   literatuur	  werden	   terugge-‐

vonden.	  Dit	  is	  in	  de	  eerste	  plaats	  de	  toegang	  tot	  internet.	  	  

	  

“We	  zijn	  2014.	  Als	  ge	  het	  recht	  hebt	  om	  te	  bellen	  en	  ge	  hebt	  het	  recht	  om	  te	  schrijven	  en	  ge	  

hebt	  het	  recht	  om	  uw	  sociale	  contacten	  te	  zien	  op	  het	  bezoek,	  waarom	  heb	  je	  het	  recht	  niet	  

om	  te	  facebooken	  met	  uw	  sociale	  contacten?	  Gade	  gij	  nie	  ontsnappen	  door	  ne	  facebook,	  ga-‐

de	  gij	  nie	  iets	  slechts	  doen	  door	  twitter...”	  (respondent	  9).	  	  

	  

Het	  toelaten	  van	  het	  gebruik	  van	  internet	  binnen	  de	  gevangenis	  zou	  volgens	  een	  aantal	  respon-‐

denten	  bijdragen	  aan	  een	  betere	  integratie	  in	  de	  maatschappij.	  Ook	  de	  directtie	  van	  de	  Strafin-‐

richting	  Oudenaarde	  ziet	  de	  voordelen	  hiervan	  in.	  Het	  is	  echter	  nog	  steeds	  verboden,	  al	  test	  men	  

in	  een	  aantal	  nieuwe	  gevangenissen	  sinds	  kort	  wel	  een	  nieuw	  systeem	  van	  beperkt	  internet	  voor	  

gedetineerden,	  het	  zogenaamde	  ‘Prison	  Cloud’.	  Het	  valt	  echter	  buiten	  het	  bestek	  van	  deze	  mas-‐

terproef	  om	  hier	  dieper	  op	  in	  te	  gaan.	  Naast	  internet,	  werd	  door	  een	  aantal	  individuen	  ook	  het	  

werk,	  motorrijden	  en	  autorijden	  vermeld.	  	  

	  

1.6	  Tussentijds	  besluit	  

	  
In	  dit	  eerste	  hoofdstuk	  werd	  duidelijk	  dat	  een	  gevangenisstraf	  meer	  inhoudt	  dan	  het	  louter	  op-‐

sluiten	  van	  personen.	  De	  gevangenis	  wordt	  gezien	  als	  een	  ‘totale	  institutie',	  een	  concept	  ontwik-‐

keld	  door	  Erving	  Goffman	  (1961).	  Het	  verblijf	  in	  een	  dergelijke	  ‘totale	  institutie’,	  kan	  leiden	  tot	  

processen	  van	  mortificatie.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  de	  identiteit	  en	  het	  ego	  van	  de	  gedetineerden	  af-‐

gebroken	  wordt	  en	  men	  geen	  kansen	  meer	  krijgt	  zich	   te	  ontplooien.	  Dit	  proces	  zorgt	  voor	  een	  

ernstige	  bedreiging	  van	  de	  persoonlijkheid	  en	  zelfwaardering	  van	  de	  personen	  in	  kwestie.	  Daar-‐

naast	  bestaan	  er	  verschillende	   ‘gevangenispijnen’	  of	   lasten	  waarmee	  gedetineerden	  gedurende	  

hun	  detentie	  te	  maken	  krijgen.	  Naast	  een	  gebrek	  aan	  vrijheid,	  ervaart	  men	  bijvoorbeeld	  ook	  de-‐

privatie	   van	   autonomie,	   veiligheid,	   heteroseksuele	   relaties,	   goederen	   en	   diensten,	   structuur,	  

steun,	  emotionele	  feedback,	  zekerheid,	  enzovoort.	  Op	  welke	  manier	  gedetineerden	  zich	  hieraan	  
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aanpassen,	  wordt	  verklaard	  door	  het	  deprivatie-‐	  of	  importmodel.	  Deze	  twee	  theoretische	  model-‐

len	  verklaren	  de	  aanpassingsstrategieën	  vanuit	  verschillende	  standpunten.	  Terwijl	  het	  depriva-‐

tiemodel	  overtuigd	  is	  dat	  het	  gevangenisleven	  bepalend	  is	  voor	  de	  aanpassing,	  gaat	  het	  import-‐

model	  ervan	  uit	  dat	  vooral	  individuele	  verschillen	  van	  belang	  zijn.	  Het	  werd	  echter	  herhaaldelijk	  

duidelijk	   dat	   beide	  modellen	   een	   grond	   van	  waarheid	  bezitten,	  waardoor	   tegenwoordig	   geop-‐

teerd	  wordt	  voor	  een	  integratie	  van	  beide.	  Specifieke	  aanpassingsstrategieën	  die	  in	  de	  literatuur	  

worden	  aangehaald	  zijn	  o.a.	  prisonisatie,	  isolering	  en	  institutionalisering.	  

Een	  laatste	  aspect	  dat	  in	  dit	  hoofdstuk	  werd	  behandeld,	  was	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  ‘gevange-‐

nispijnen’	  in	  de	  Strafinrichting	  van	  Oudenaarde.	  Uit	  de	  resultaten	  van	  het	  empirisch	  onderzoek	  

bleek	  dat	  de	  ‘gevangenispijnen’	  uit	  de	  literatuur	  eveneens	  opgaan	  voor	  de	  gedetineerden	  in	  deze	  

specifieke	  gevangenis,	  zij	  het	  met	  grote	  onderlinge	  verschillen.	  

De	  twee	  ‘pijnen’	  die	  het	  zwaarst	  doorwegen	  op	  de	  gevangenisstraf	  zijn	  enerzijds	  liefde,	  affectie	  

en	   intimiteit	  en	  anderzijds	  vrijheid.	  Ook	  kinderen	  worden	  sterk	  gemist	  gedurende	  de	  detentie.	  

De	  momenten	  waarop	  en	  de	  mate	  waarin	  de	  overige	  ‘gevangenispijnen’	  ervaren	  worden	  is	  sterk	  

afhankelijk	   van	   persoon	   tot	   persoon.	   Ten	   slotte	   werden	   ook	   twee	   nieuwe	   ‘gevangenispijnen’	  

ontdekt,	  namelijk	  het	  missen	  van	  toegang	  tot	  internet	  en	  een	  soort	  slaapdeprivatie	  vanwege	  de	  

nachtelijke	  controles.	  	  
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Hoofdstuk	  2:	  Focus	  op	  seksuele	  deprivatie	  in	  de	  gevangenis	  

	  

2.1	  Inleiding	  

	  

“De	  gevangenis	  fungeert	  als	  condoom	  op	  het	  seksleven	  van	  gedetineerden”	  

(Swinnen,	  1981)	  

	  

Zoals	  reeds	  duidelijk	  werd	  in	  het	  eerste	  hoofdstuk,	  heeft	  de	  gevangenisstraf	  invloed	  op	  verschil-‐

lende	  facetten	  van	  het	  leven	  van	  de	  gedetineerden,	  ook	  op	  de	  seksualiteit.	  In	  dit	  tweede	  hoofd-‐

stuk	  wordt	  gefocust	  op	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksuele	  contacten	  als	  één	  van	  de	  ‘pains	  of	  im-‐

prisonment	  (Sykes,	  1958).	  Er	  zal	  besproken	  worden	  in	  welke	  mate	  de	  gedetineerden	  uit	  de	  ge-‐

vangenis	  van	  Oudenaarde	  seksuele	  deprivatie	  als	  problematisch	  ervaren.	  Daarnaast	  overlopen	  

we	   de	   belangrijkste	   mogelijke	   gevolgen	   ervan,	   zijnde	   emotioneel	   en	   fysiek	   leed,	   compulsieve	  

masturbatie,	  noodgedwongen	  homoseksualiteit	  en	  seksueel	  misbruik.	  Bij	  elk	  van	  deze	  gevolgen	  

wordt	  dieper	   ingegaan	  op	  de	  prevalentie	  en	  eventuele	  consequenties.	  Ten	  slotte	  worden,	  voor	  

elk	  mogelijk	  gevolg	  afzonderlijk,	  de	  bevindingen	  uit	  de	  literatuur	  getoetst	  aan	  de	  beleving	  van	  de	  

gedetineerden.	  	  

	  

2.2	  Seksuele	  deprivatie	  in	  de	  gevangenis	  

	  

2.2.1	  Seksuele	  deprivatie	  als	  één	  van	  de	  ‘pains	  of	  imprisonment’	  

	  

Seksuele	   deprivatie,	   ofwel	   de	   deprivatie	   van	   heteroseksuele	   contacten,	  werd	   reeds	   aangeduid	  

als	  één	  van	  de	  ‘pains	  of	  imprisonment’	  (Sykes,	  1958).	  Een	  grote	  groep	  gedetineerden	  wordt	  ge-‐

dwongen	   tot	   een	   celibatair	   leven,	  wat	   leidt	   tot	   seksuele	   frustraties.	  De	  mogelijkheid	   tot	   onge-‐

stoord	   bezoek	   die	   in	   2000	  werd	   ingevoerd,	   bewijst	   dat	   de	   problematiek	   reeds	   erkend	  wordt.	  

Toch	  zijn	  er	  nog	  steeds	  relatief	  veel	  gedetineerden	  die	  uit	  de	  boot	  vallen	  en	  niet	  kunnen	  genieten	  

van	  het	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek.	  Gedetineerden	  verliezen	  hun	  rol	  als	  seksueel	  actieve	  man	  of	  

partner	  en	  dit	  kan	  zware	  mentale	  implicaties	  hebben.	  

Uit	  het	  eerder	  aangehaalde	  onderzoek	  van	  Vandebosch	  (2002)	  naar	  problemen	  die	  gedetineer-‐

den	  ervaren	  gedurende	  hun	  opsluiting,	  blijkt	  dat	  het	  missen	  van	  seksuele	  contacten	  op	  de	  twee-‐

de	  plaats	  komt,	  na	  het	  missen	  van	  personen	  van	  buiten.	  Hier	  moet	  wel	  gewezen	  worden	  op	  het	  
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feit	   dat	   dit	   onderzoek	   plaatsvond	   vooraleer	   de	   circulaire	  m.b.t.	   ongestoord	   bezoek2	  verspreid	  

werd.	  	  

Daarnaast	   is	  het	  noodzakelijk	  op	  te	  merken	  dat	  niet	  alle	  gedetineerden	  in	  dezelfde	  mate	   lijden	  

onder	  deze	  deprivatie.	  	  	  

Eerder	  werden	  een	  aantal	  elementen	  aangehaald	  die	  bepalend	  zijn	  voor	  de	  mate	  waarin	  de	  ‘ge-‐

vangenispijnen’	  ervaren	  worden,	  zoals	  de	  hechtenistitel	  en	  verblijfsfase,	  instelling	  en	  persoonlijk	  

regime,…	   (Vandebosch,	   2002).	   Specifiek	   toegespitst	   op	   de	   deprivatie	   van	   heteroseksuele	   rela-‐

ties,	  stelde	  de	  Franse	  dokter	  J.C.	  Lavie	  eind	  de	  jaren	  ’60	  dat	  de	   ‘seksuele	  impuls’	  en	  dus	  ook	  de	  

mate	  waarin	  men	   seksuele	   deprivatie	   als	   problematisch	   ervaart,	   varieert	   volgens	   de	   fase	   van	  

opsluiting.	  In	  het	  begin	  van	  de	  opsluiting	  is	  men	  vooral	  bekommerd	  om	  het	  vonnis,	  het	  gevange-‐

nisregime,	   enzovoort.	   Seksualiteitsbeleving	   is	   op	   dat	   moment	   minder	   van	   belang.	   Bij	   gedeti-‐

neerden	  die	  nog	  een	  lange	  straf	  voor	  de	  boeg	  hebben,	  gaat	  de	  aandacht	  vooral	  naar	  het	  bekomen	  

van	  gunsten	  en	  secundair	  ook	  naar	  seksbeleving.	  Wanneer	  de	  invrijheidsstelling	  nadert,	  zou	  de	  

seksuele	  prikkeling	  het	  meest	  toenemen	  door	  het	  ontstaan	  van	  een	  ‘excitatieclimax’.	  In	  deze	  fase	  

zou	   er	   sprake	   zijn	   van	   een	   grotere	   neiging	   naar	   masturbatie	   en	   homoseksuele	   activiteiten	  

(Swinnen,	  1981).	  

	  

Vroeger	  werd	  vaak	  gesuggereerd	  dat	  de	  seksuele	  drift	  van	  mannen	  in	  opsluiting	  afneemt,	  waar-‐

door	  seksuele	  frustraties	  bij	  gedetineerden	  minder	  aanwezig	  zouden	  zijn.	  Dit	  werd	  echter	  vooral	  

waargenomen	  bij	  mannen	   in	  concentratiekampen	  of	  bij	  gedetineerden	  onder	  extreme	  omstan-‐

digheden	  waarbij	   uithongering,	  marteling	   en	   fysieke	   uitputting	   het	   leven	   reduceerden	   tot	   een	  

overlevingsstrijd.	  In	  de	  hedendaagse	  gevangenissen	  is	  van	  dit	  soort	  situaties	  geen	  sprake	  meer.	  

Uit	  recent	  Duits	  onderzoek	  blijkt	  dat	  seksuele	  deprivatie	  in	  de	  meerderheid	  van	  de	  gevallen	  in-‐

derdaad	  een	  effect	  heeft	  op	  het	   libido.	  Zo	  gaf	  45%	  van	  de	  respondenten	  aan	  dat	  hun	  libido	  ge-‐

daald	  was	   sinds	  hun	  opsluiting.	  16%	  rapporteerde	  een	   stijging	  en	  de	  overige	  39%	  ondervond	  

geen	  verschil	  (Barth,	  2012).	  Dit	  wijst	  er	  wel	  op	  dat	  de	  seksuele	  gevoelens	  gedurende	  detentie,	  in	  

meerdere	  of	  mindere	  mate,	  aanwezig	  blijven.	  	  

Seksualiteit	  mag	  echter	  niet	  gereduceerd	  worden	  tot	  een	  biologische	  noodzakelijkheid	  (Zitman,	  

1965).	  Vaak	  gaat	  het	  ook	  om	  het	  missen	  van	  liefde,	  affectie,	  zorg,	  steun,	  enzovoort.	  	  

	  

Volgens	  een	  voormalige	  Franse	  gevangenis-‐aalmoezenier	  uit	  de	  20ste	  eeuw,	  Marc	  Oraison,	  wordt	  

het	  seksueel	  probleem	  in	  de	  gevangenis	  overschat.	  Verklaring	  hiervoor	  is	  volgens	  hem	  een	  fou-‐

tieve	  inschatting	  door	  het	  vermeende	  probleem	  te	  benaderen	  vanuit	  de	  eigen	  seksuele	  vrijheid.	  

Men	  ziet	  de	   toestand	  vanuit	  de	   eigen	  verbeelding,	  met	   als	   gevolg	  dat	  men	  het	  donkerder	  gaat	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ministeriële	  Omzendbrief	  m.b.t.	  de	  bescherming	  van	  de	  affectieve	  relaties	  van	  gedetineerden	  met	  hun	  
omgeving	  (Circ.	  1715,	  5	  juli	  2000).	  	  
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kleuren	  dan	  het	  in	  werkelijkheid	  is.	  Seksuele	  activiteit	  zou	  verder	  een	  luxeproduct	  zijn	  dat	  niet	  

noodzakelijk	   is	  voor	  het	   leven	  of	  voor	  de	  gezondheid	  van	  de	  mens.	  Het	  zou	   fout	   zijn	  er	   teveel	  

aandacht	  aan	  te	  besteden.	  Dokter	  J.C.	  Lavie	  daarentegen,	  die	  in	  dezelfde	  periode	  op	  vraag	  van	  de	  

Franse	  penitentiaire	  administratie	  een	  rapport	  opmaakte	  omtrent	  het	   ‘seksueel	  probleem	  bin-‐

nen	  de	  gevangenis’,	   is	  meer	  genuanceerd.	  Hij	   stelt	  dat	  het	  moeilijk	   is	  om	  een	  volledig	  beeld	   te	  

verkrijgen	  over	  seksualiteit	  in	  de	  gevangenis	  (zie	  eerder).	  Professor	  Jean	  Dupréel	  (1969)	  spreekt	  

duidelijke	  taal:	  	  

	  

“Heden	  ten	  dage	  wordt	  beweerd	  dat	  het	   leven	  binnen	  de	  gevangenis	  zo	  normaal	  mogelijk	  

moet	  zijn,	  maar	  het	  geünisexeerde	  leven	  binnen	  de	  gevangenis	  staat	  iedere	  normalisatie	  in	  

de	  weg”	  (Swinnen,	  1981).	  

	  

Hoewel	  deze	  meningen	  dateren	  van	  ver	  voor	  de	   invoering	  van	  het	  ongestoord	  bezoek,	  kunnen	  

deze	  toch	  nog	  actueel	  zijn	  wanneer	  ze	  worden	  toegepast	  op	  de	  discussie	  over	  prostitutie	   in	  de	  

gevangenis.	  Ook	  nu	  zijn	  er	  duidelijke	  tegenstanders,	  personen	  met	  genuanceerde	  meningen	  en	  

uitgesproken	  voorstanders.	  De	  normalisatie	  waarover	  professor	  Dupréel	  toen	  sprak,	  is	  vandaag	  

een	  belangrijk	  thema.	  Hier	  komen	  we	  later	  op	  terug	  bij	  het	  bespreken	  van	  de	  basisbeginselen.	  	  

Welke	  mening	  men	  ook	   is	   aangedaan,	  men	  mag	  geen	   struisvogelpolitiek	   voeren	  en	  doen	  alsof	  

het	  probleem	  er	  niet	  is.	  Er	  is	  een	  grote	  nood	  aan	  verder	  wetenschappelijk	  onderzoek	  omtrent	  dit	  

thema	  om	  na	  te	  gaan	  in	  welke	  mate	  het	  probleem	  momenteel	  ervaren	  wordt.	  Deze	  masterproef	  

tracht	  hieraan	  een	  bescheiden	  bijdrage	  te	  leveren.	  	  

	  

2.2.2	  Toetsing	  aan	  de	  beleving	  van	  gedetineerden	  

	  

Uit	  de	  interviews	  blijkt	  het	  probleem	  van	  seksuele	  deprivatie	  in	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde	  

relatief	  beperkt	  is.	  Een	  opvallende	  vaststelling	  is	  dat	  zo	  goed	  als	  alle	  gedetineerden	  liefde,	  affec-‐

tie,	  warmte	  en	  genegenheid	  belangrijker	  vinden	  dan	  de	  pure	  seksuele	  activiteiten.	  Het	  gaat	  dus	  

voornamelijk	  om	  een	  emotioneel	  gemis,	  dat	  niettemin	  zeer	  sterk	  aanwezig	  is	  onder	  de	  respon-‐

denten.	  Dit	  wil	  echter	  niet	  zeggen	  dat	  de	  geslachtsgemeenschap	  op	  zich	  niet	  gemist	  wordt:	  

	  

“Voor	  mij	  is	  het	  in	  de	  eerste	  plaats	  die	  liefde	  en	  affectie.	  En	  daarbij	  ook	  wel	  de	  seksuele	  con-‐

tacten,	  ja,	  ge	  blijft	  ne	  man	  dus	  ge	  denkt	  daar	  wel	  geregeld	  aan”	  (respondent	  11).	  
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Men	  kan	  het	  gemis	  van	  liefde	  en	  affectie	  echter	  vrij	  goed	  relativeren.	  Zowel	  gedetineerden	  met	  

een	  relatie	  als	  alleenstaande	  gedetineerden	  beschouwen	  het	  hebben	  van	  een	  relatie	  in	  de	  gevan-‐

genis	  als	  een	  extra	  bron	  van	  stress:	  

	  

“Vroeger	  hadden	  ze	  van	  die	  bollen	  aan	  hun	  voeten	  éh,	  de	  gedetineerden,	  dat	  is	  gelijk	  da…	  Ge	  

loopt	   teveel	  opgejaagd.	  Ge	  hebt	  verplichtingen,	  ge	  moet	  haar	   telefoneren	  en	  ge	  moogt	  da	  

nie	  vergeten	  (…).	  Nee,	  ik	  heb	  daar	  geen	  behoefte	  aan”	  (respondent	  13).	  	  

	  

Veel	  langgestrafte	  gedetineerden	  die	  bij	  het	  begin	  van	  hun	  detentie	  een	  relatie	  hadden,	  kozen	  er	  

bewust	   voor	  om	  deze	   stop	   te	   zetten.	  De	  voordelen	  van	  een	   relatie	  wegen	  volgens	  hen	  niet	   op	  

tegen	  de	  nadelen	  ervan,	  zoals	  onzekerheid	  en	  stress.	  Zij	  die	  ervoor	  kozen	  de	  relatie	  in	  stand	  te	  

houden,	  denken	  daar	  uiteraard	  anders	  over	  maar	  geven	   toch	   toe	  veel	  moeilijkheden	   te	  onder-‐

vinden.	   Of	   het	   huidig	   ongestoord	   bezoek	   voldoende	   tegemoet	   komt	   aan	   deze	   moeilijkheden,	  

wordt	  verder	  uitgebreid	  besproken.	  	  

Naast	  de	  gedetineerden	  die	  liefde	  en	  affectie	  voorop	  plaatsen,	  zijn	  er	  ook	  een	  aantal	  die	  seksuali-‐

teit	   even	   belangrijk	   vinden.	   Slechts	   een	   kleine	  minderheid	   plaatst	   seksuele	   activiteiten	   boven	  

liefde	  en	  affectie	  en	  één	  respondent	  geeft	  aan	  geen	  van	  beide	  te	  missen.	  	  

	  

Volgens	  de	  literatuur	  wordt	  het	  gemis	  van	  seksuele	  activiteiten	  erger	  naarmate	  de	  duur	  van	  de	  

opsluiting.	  De	  resultaten	  bevestigen	  dit	  en	  tonen	  aan	  dat	  dit	  eveneens	  geldt	  voor	  het	  missen	  van	  

liefde	  en	  affectie.	  	  

	  

“In	  het	  begin	  zit	  ge	  veel	   te	  piekeren	  en	   te	  doen	  over	   ‘ik	  zit	   in	  de	  bak’,	  ge	  moet	  u	   sorteren	  

naar	  een	  heel	  nieuw	  leven.	  Maar	  op	  den	  duur	  zijt	  ge	  die	  sortering	  gewend	  en	  dan	  mis	  je	  zo	  

de	  warmte	  wel”	  (respondent	  14).	  	  

	  

Wat	  het	  libido	  van	  de	  respondenten	  betreft,	  zijn	  de	  ervaring	  zeer	  uiteenlopend.	  Er	  is	  zowel	  spra-‐

ke	  van	  dalingen	  als	  stijgingen,	  maar	  evenveel	  anderen	  vonden	  dat	  hun	  libido	  noch	  gedaald,	  noch	  

gestegen	  was.	  	  

	  

2.3	  Belangrijkste	  problematische	  gevolgen	  van	  seksuele	  deprivatie	  

	  

Seksuele	   deprivatie	   kan	   problematische	   gevolgen	   hebben	   voor	   zowel	   de	   gedetineerden	   als	   de	  

gevangenis	   in	  zijn	  geheel.	   In	  dit	  onderdeel	  wordt	  gefocust	  op	  de	  gevolgen	  die	  het	  vaakst	   in	  de	  

literatuur	  voorkomen,	  zijnde	  emotioneel,	  psychologisch	  en	  fysiek	  leed,	  compulsieve	  masturbatie,	  
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noodgedwongen	  homoseksualiteit	  en	  seksueel	  misbruik.	  Deze	  opsomming	   is	  uiteraard	  niet	  ex-‐

haustief	  en	  evenmin	  exclusief	  aangezien	  de	  problematieken	  ook	  andere	  oorzaken	  kunnen	  heb-‐

ben.	  

Bij	   gebrek	   aan	   Nederlandstalige	   literatuur	   omtrent	   het	   onderwerp,	   werd	   vooral	   gebruik	   ge-‐

maakt	   van	  Amerikaanse	  bronnen.	  Uit	  het	   empirisch	  onderzoek	   zal	  blijken	   in	  welke	  mate	  deze	  

problemen	  ook	  in	  de	  Strafinrichting	  van	  Oudenaarde	  van	  toepassing	  zijn.	  	  

	  

Daarnaast	  dient	  opgemerkt	  te	  worden	  dat	  rapportages	  over	  de	  prevalentie	  van	  seksuele	  activi-‐

teiten	  in	  de	  gevangenis	  grote	  verschillen	  vertonen,	  afhankelijk	  van	  de	  dataverzamelingsmetho-‐

de,	  de	  bronnen	  of	  data	  (bijvoorbeeld	  lagere	  cijfers	  bij	  officiële	  bronnen)	  en	  de	  locatie.	  	  

De	  hieronder	  besproken	  mogelijke	  gevolgen	  kunnen	  ernstige	  implicaties	  hebben	  voor	  de	  menta-‐

le	  en	  fysieke	  gezondheid	  van	  gedetineerden	  (Barth,	  2012).	  	  

	  

2.3.1	  Emotioneel	  en	  fysiek	  leed	  

	  

2.3.1.1	  Omschrijving	  

	  

Ondanks	  van	  groot	  belang	  voor	  het	  welbevinden	  van	  gedetineerden,	  worden	  deze	  gevolgen	  in	  de	  

literatuur	  beduidend	  minder	  aangehaald	  dan	  masturbatie	  en	  al	  dan	  niet	  vrijwillige	  homoseksua-‐

liteit.	  	  

Het	  gebrek	  aan	  heteroseksuele	  betrekkingen	  kan	  zeer	  verontrustend	  zijn	  voor	  de	  gedetineerden.	  

De	   gevangenissamenleving	   bestaat	   enkel	   uit	  mannen	   en	   heeft	   hierdoor	   de	   neiging	   angsten	   en	  

zorgen	  te	  creëren	  bij	  de	  leden	  ervan.	  	  

Daarnaast	   kan	   het	   zelfbeeld	   en	   zelfvertrouwen,	   alsook	   de	   houding	   ten	   opzichte	   van	   autoriteit	  

negatief	  worden	  beïnvloed	  door	  langdurige	  seksuele	  deprivatie.	  Dit	  is	  vooral	  het	  geval	  in	  gevan-‐

genissen	  waar	  heteroseksuele	  deprivatie	   in	  verband	  wordt	  gebracht	  met	  een	  hoge	  prevalentie	  

van	  homoseksualiteit	  en	  misbruik	  (Jacobs	  &	  Steele,	  1976).	  

Vervolgens	  heeft	  seksuele	  deprivatie	  volgens	  Hensley	  (2002)	  mogelijks	  een	  negatieve	  invloed	  op	  

agressie	  en	  geweld.	  Dit	  blijkt	  uit	  een	  evaluatie	  van	  het	  ‘Mississippi	  conjugal	  visitation	  program’,	  

waarbij	  gedetineerden	  die	  hieraan	  niet	  deelnamen,	  meer	  geneigd	  waren	  tot	  agressief	  gedrag	  dan	  

zij	  die	  wel	  deelnamen.	  Daarnaast	  was	  90%	  procent	  van	  de	  deelnemers	  en	  80%	  procent	  van	  de	  

niet-‐deelnemers	   ervan	   overtuigd	   dat	   het	   programma	   geweld	   en	   spanningen	   in	   de	   gevangenis	  

verminderd.	  Hieruit	  kan	  worden	  afgeleid	  dat	  de	  mogelijkheid	  tot	  ongestoord	  bezoek	  agressie	  in	  
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de	  gevangenis	  mogelijkerwijs	  reduceert.	  Omgekeerd	  kan	  dit	  betekenen	  dat	  seksuele	  deprivatie	  

bij	  gedetineerden	  zonder	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek,	  leidt	  tot	  meer	  agressie.	  	  

Ten	  slotte	  weegt	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksuele	  contacten	  zwaarder	  op	  hun	  gedachten	  naar-‐

mate	  de	  duur	  van	  hun	  opsluiting	  (Henlsey,	  2002).	  	  

	  

Over	  mogelijke	  fysieke	  problemen	  als	  gevolg	  van	  seksuele	  deprivatie	  wordt	  in	  de	  literatuur	  niet	  

gesproken.	  Uit	  het	  empirisch	  onderzoek	  zal	  moeten	  blijken	  of	  het	  terecht	   is	  dat	  hier	  geen	  mel-‐

ding	  van	  gemaakt	  wordt.	  	  

	  

Ook	   de	   andere	   hieronder	   besproken	   problematische	   gevolgen	   zoals	   compulsieve	  masturbatie,	  

noodgedwongen	   homoseksualiteit	   en	   seksueel	  misbruik	   kunnen	   emotioneel	   en	   fysiek	   leed	   te-‐

weegbrengen.	  	  

	  

2.3.1.2	  Toetsing	  aan	  de	  beleving	  van	  gedetineerden	  

	  
Uit	  het	   empirisch	  onderzoek	  blijkt	  dat	   seksuele	  deprivatie	  op	   zich,	  naast	   een	   soort	   van	  gemis,	  

geen	  zware	  emotionele	  of	  fysieke	  problemen	  met	  zich	  meebrengt.	  	  

Eén	  gedetineerde	  wees	  wel	  op	  een	  daling	  van	  het	  zelfvertrouwen	  omtrent	  de	  seksuele	  presta-‐

ties:	  	  

	  

“Het	  probleem	  is…	  Je	  wordt	  onzeker.	  Ge	  hebt	  4	  jaar	  bijvoorbeeld	  geen	  seks	  gehad.	  Ge	  denkt:	  

ga	  ik	  da	  nog	  kunnen?”	  (Respondent	  16).	  

	  

Andere	   vaak	   vermelde	   gevoelens	   waren	   machteloosheid	   en	   frustratie.	   Uitzonderlijk	   kwamen	  

ook	  gevoelens	  van	  eenzaamheid,	  angst,	  moedeloosheid,	  bezorgdheid	  en	  nervositeit	  naar	  voren.	  

Het	  zijn	  echter	  vooral	  de	  andere	   ‘gevangenispijnen’	  zoals	  de	  beperking	  van	  vrijheid	  en	  autono-‐

mie	  die	  deze	  sterke	  emoties	  oproepen	  (zie	  eerder).	  

	  

Of	  er	  een	  verband	  is	  tussen	  seksuele	  deprivatie	  en	  agressie	  werd	  niet	  meteen	  duidelijk.	  	  

Volgens	  sommigen	  zou	  er	  sprake	  zijn	  van	  een	  sterk	  verband,	  volgens	  anderen	  hebben	  beide	  za-‐

ken	  niets	  met	  elkaar	  te	  maken:	  

	  

“Als	  er	  hier	  iemand	  agressief	  is	  in	  de	  gevangenis,	  is	  het	  over	  drugs	  en	  nie	  omdat	  ze	  ne	  keer	  

nie	  mogen	  vogelen	  hebben”	  (respondent	  5).	  	  
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Verder	  onderzoek	  omtrent	  dit	  mogelijke	  verband	  is	  aangewezen.	  	  

Fysieke	  problemen	  ten	  slotte,	  worden	  vooral	  veroorzaakt	  door	  stress	  en	  de	  algemene	  levensom-‐

standigheden	  binnen	  de	  gevangenis.	  Enkele	  voorbeelden	  van	  voorkomende	  aandoeningen	  zijn	  

spastische	  darmen,	  ademhalingsproblemen	  en	  hoofdpijn.	  Geen	  van	  deze	  aandoeningen	  zouden	  

echter	  het	  gevolg	  zijn	  van	  de	  seksuele	  deprivatie	  binnen	  de	  gevangenis.	  De	  stress	  binnen	  de	  ge-‐

vangenis	  zou	  wel	  kunnen	  leiden	  tot	  seksuele	  problemen:	  

	  

“Stress,	  da	  werkt	  op	  uw	  seksuele	  lust.	  Ge	  wordt	  impotent.	  Als	  deze	  kop	  werkt,	  werkt	  de	  an-‐

dere	  kop	  nie	  éh”	  (respondent	  9).	  	  

	  

Hier	   kunnen	  we	   dus	   concluderen	   dat	   seksuele	   deprivatie	   slechts	   beperkte	   emotionele	   conse-‐

quenties	  kent.	  Fysieke	  problemen	  zouden	  niet	  te	  wijten	  zijn	  aan	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksue-‐

le	  contacten.	  

	  

2.3.2	  Compulsieve	  masturbatie	  

	  

“Love	  is	  where	  you	  find	  it,	  but	  in	  prison,	  most	  times,	  it’s	  in	  your	  head	  and	  hand”	  	  

(Thomas	  Piri,	  ex-‐gedetineerde,	  1974)	  

	  

2.3.2.1	  Omschrijving	  

	  

Masturbatie	  of	  zelfbevrediging	  is	  de	  meest	  voorkomende	  seksuele	  activiteit	  in	  de	  gevangenis.	  De	  

meeste	   gedetineerden	   gebruiken	   enkel	   masturbatie	   om	   de	   seksuele	   frustraties	   te	   beperken	  

(Barth,	  2012).	  Toch	  richt	  het	  onderzoek	  naar	  seksualiteit	  en	  seksuele	  deprivatie	  binnen	  de	  ge-‐

vangenis	  zich	  vooral	  op	  homoseksualiteit	  en	  seksueel	  misbruik.	  Er	  wordt	  zelden	  over	  masturba-‐

tie	  gesproken,	  wat	  erop	  wijst	  dat	  het	  onderwerp	  zich	  nog	  steeds	  in	  een	  relatieve	  taboesfeer	  be-‐

vindt.	  	  

Dit	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  het	  feit	  dat	  masturbatie	  in	  de	  18de	  en	  zeker	  in	  de	  19de	  eeuw	  werd	  

gezien	   als	   een	   ernstige	   ziekte	   die	   epilepsie,	   blindheid	   en	   hyperseksualiteit	   kon	   veroorzaken.	  

Masturberende	  mannen	  werden	  onderworpen	  aan	  verschillende	  behandelingen,	  gaande	  van	  een	  

specifiek	  dieet,	   tot	   het	   toedienen	  van	  opium	  of	   in	   extreme	  gevallen	   zelfs	   castratie	   (Awefeso	  &	  

Naoum,	  2002).	  	  

Deze	  verzinsels	  behoren	  nu	   tot	  de	  verleden	   tijd	  en	  masturbatie	   is	  min	  of	  meer	  algemeen	  aan-‐

vaard.	  Het	  wordt	  beschouwd	  als	  ‘normaal’	  en	  vormt	  in	  principe	  geen	  probleem.	  
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Masturbatie	  kan	  echter	  problematisch	  worden,	  namelijk	  wanneer	  dit	  dwangmatig	  of	  obsessief	  

gebeurt.	   In	   dat	   geval	  wordt	   gesproken	   over	   compulsieve	  masturbatie.	  Masturbatie	  wordt	   een	  

obsessie	  en	  wanneer	  men	  deze	  obsessie	  niet	  kan	  bevredigen,	  kan	  men	  gefrustreerd,	  geïsoleerd	  

en	  gedeprimeerd	  geraken.	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  na	  verloop	  van	  tijd	  alles	  rond	  masturbatie	  draait,	  

wat	  natuurlijk	  een	  vernietigend	  effect	  heeft	  op	  alle	  andere	  activiteiten	  in	  het	   leven	  van	  de	  per-‐

soon	  in	  kwestie.	  We	  denken	  hierbij	  aan	  de	  carrière,	  partner,	  sociaal	  leven	  en	  andere	  verplichtin-‐

gen	  (Hénault,	  2006).	  

Hoewel	  deze	  levensdomeinen	  in	  de	  gevangenis	  minder	  op	  de	  voorgrond	  staan,	  kan	  dit	  voor	  bij-‐

komende	  problemen	  zorgen	  tijdens	  de	  detentie	  en	  vooral	  ook	  na	  de	  vrijlating.	  	  

Door	   chronisch	   te	  masturberen	  kunnen	   tevens	   lichamelijke	  effecten	  optreden	  zoals	  vermoeid-‐

heid,	  verandering	  van	  het	  zicht,	  rugpijn,	  pijnlijke	  testikels,	  haaruitval,	  enzovoort.	  Dit	  is	  te	  wijten	  

aan	  een	  overproductie	  van	  ‘sekshormonen’	  en	  neurotransmitters.	  	  

	  

Masturbatie	  wordt	  tevens	  vaak	  in	  verband	  gebracht	  met	  het	  bekijken	  van	  pornografisch	  materi-‐

aal.	  Pornografie	  kan	  zowel	  positieve	  als	  negatieve	  effecten	  hebben.	  Een	  positief	  effect	  is	  het	  op-‐

wekken	   van	   seksuele	   opwinding,	   negatief	   is	   dat	   dit	   kan	   leiden	   tot	   angst-‐	   en	   schuldgevoelens	  

(Staley	   &	   Prause,	   2013).	   Daarnaast	   zou	   regelmatige	   blootstelling	   aan	   pornografie	   bij	  mannen	  

leiden	  tot	  meer	  seksisme	  en	  minder	  vrouwvriendelijke	  opvattingen	  (Hald	  e.a.,	  2013).	  	  

	  

2.3.2.2	  Prevalentie	  

	  

Wooden	  en	  Parker	  (1982)	  onderzochten	  de	  frequentie	  van	  masturbatie	  bij	  Amerikaanse	  gedeti-‐

neerden.	  Alle	  200	  respondenten	  gaven	  aan	  te	  masturberen,	  maar	  er	  was	  sprake	  van	  grote	  onder-‐

linge	  verschillen.	  Zo	  gaf	  14	  procent	  van	  de	  respondenten	  aan	  minstens	  eenmaal	  per	  dag	  te	  mas-‐

turberen,	  46	  procent	  doet	  dit	  drie	  tot	  vijf	  maal	  per	  week,	  30,5	  procent	  masturbeert	  2	  keer	  per	  

week,	  5,5	  procent	  slechts	  3	  keer	  per	  maand	  en	  4	  procent	  minder	  dan	  1	  keer	  per	  maand.	  Het	  ge-‐

vangenispersoneel	  verbood	  masturbatie	  niet,	  zolang	  dit	   in	  de	  cel	  gebeurde	  en	  geen	  bedreiging	  

vormde	  voor	  de	  orde.	  De	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  wijzen	  er	  eveneens	  op	  dat	  er	  geen	  signifi-‐

cante	  verschillen	  in	  frequentie	  bestaan	  naargelang	  de	  seksuele	  geaardheid	  of	  de	  etniciteit.	  Ander	  

onderzoek	  spreekt	  dit	  echter	   tegen.	  McGaughey	  en	  Tewksbury	   (2002)	  hebben	  aangetoond	  dat	  

gedetineerden	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  homoseksuele	  activiteiten	  vaker	  masturberen	  dan	  andere	  

gedetineerden.	   De	   frequentie	   zou	   ook	   afhangen	   van	   de	   leeftijd,	   privacy,	   seksuele	   activiteiten	  

voor	  detentie	  en	  de	  strafduur	  (Awefeso	  &	  Naoum,	  2002).	  	  
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Masturbatie	  wordt	  door	  gedetineerden	  gezien	  als	  een	  manier	  voor	  het	  verlichten	  van	  seksuele	  

spanningen	  (McGaughey	  &	  Tewksbury,	  2002).	  Hoewel	  dit	   tot	  op	  heden	  niet	   is	  onderzocht,	  be-‐

staat	  de	  mogelijkheid	  dat	  masturbatie	  zorgt	  voor	  een	  vermindering	  van	  vrijwillige	  en	  gedwon-‐

gen	   homoseksuele	   contacten	   tussen	   gedetineerden.	   Een	   positief	   gevolg	   hiervan	   is	   dat	   de	   ver-‐

spreiding	  van	  HIV/Aids	  via	  seksuele	  contacten	  voorkomen	  wordt,	  alsook	  de	  psychologische	  con-‐

sequenties	  van	  noodgedwongen	  homoseksualiteit	  en/of	  misbruik	  (zie	  verder).	  	  

	  

2.3.2.3	  Toetsing	  aan	  de	  beleving	  van	  gedetineerden	  

	  

Uit	  de	   interviews	  blijkt	  dat	  de	  meeste	  gedetineerden	   inderdaad	  regelmatig	  masturberen,	  maar	  

dat	  er	  grote	  onderlinge	  verschillen	  zijn.	  De	  frequentie	  varieert	  tussen	  dagelijks,	  meerdere	  keren	  

per	  week	  en	  maandelijks.	  Toch	  gaven	  ook	  een	  aantal	  gedetineerden	  aan	  nooit	   te	  masturberen,	  

omdat	  men	  daar	  geen	  ‘behoefte’	  of	   ‘nood’	  aan	  heeft.	  Dit	  waren	  voornamelijk	  gedetineerden	  die	  

op	  het	  moment	  van	  het	  interview	  een	  relatie	  hadden.	  	  

Respondent	  9	  sprak	  dit	  echter	  uitdrukkelijk	  tegen:	  

	  

“Iedereen	  doet	  da	  elke	  dag.	  Punt	  uit,	  andere	  lijn.	  Da	  kan	  nie	  anders”.	  	  

	  

De	  frequentie	  van	  masturbatie	  is	  in	  ieder	  geval	  in	  grote	  mate	  afhankelijk	  van	  de	  privacy	  die	  men	  

heeft.	  Zo	  masturberen	  gedetineerden	  op	  een	  duocel	  beduidend	  minder	  dan	  zij	  die	  op	  een	  mono-‐

cel	   verblijven.	   Hoewel	   de	  meeste	   gedetineerden	   op	   een	   duocel	   het	  masturberen	   niet	   volledig	  

nalaten,	  kiezen	  ze	  wel	  geschikte	  momenten	  uit,	  bijvoorbeeld	  wanneer	  de	  celgenoot	  in	  de	  bezoe-‐

kerszaal	  of	  op	  de	  wandeling	   is.	  Anderen	  doen	  het	   ‘voorzichtig’,	   in	  het	  bijzijn,	  maar	  zonder	  me-‐

deweten	  van	  de	  celgenoot.	  	  

Volgens	  respondent	  16	  neemt	  de	  frequentie	  af	  met	  ouder	  worden	  en/of	  naarmate	  de	  straf	  vor-‐

dert:	  

	  

“Als	  ge	  da	   jaren	  doet,	  dan	   is	  da	  nie	  meer	   leuk,	   snapt	  ge?	   In	  het	  begin	  van	  mijn	  straf…	  Da	  

moest	  wel”.	  

	  

Wanneer	  gevraagd	  werd	  naar	  de	  redenen	  voor	  het	  masturberen,	  werd	  vaak	  het	  gebrek	  aan	  seks	  

en	  verveling	  naar	  voor	  geschoven.	  Eén	  gedetineerde	  had	  het	  over	  een	  ‘drang’.	  Dit	  brengt	  ons	  bij	  

dwangmatige	  masturbatie.	  Aangezien	  nergens	  in	  de	  literatuur	  wordt	  aangegeven	  waar	  de	  grens	  

met	  ‘normale’	  masturbatie	  precies	  ligt,	  is	  het	  niet	  steeds	  eenvoudig	  om	  compulsieve	  masturbatie	  

te	   detecteren.	   Daarbij	   komt	   dat	  men	   zich	   vaak	   niet	   bewust	   is	   van	   deze	   problematiek.	   Gedeti-‐
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neerden	  die	  wekelijks	  of	  maandelijks	  masturberen,	  vinden	  dagelijks	  reeds	  ‘te	  veel’.	  Gedetineer-‐

den	  die	  meerdere	  malen	  per	  week	  of	  dagelijks	  masturberen,	  denken	  daar	  anders	  over:	  

	  

“Moest	  ge	  het	  nu	  alle	  dagen	  5	  keer	  ofzo	  doen,	  dan	  zou	  ik	  wel	  zeggen:	  maatje,	  ge	  zijt	  aan	  het	  

overdrijven”	  (respondent	  10).	  	  

	  

Uiteraard	  gaat	  het	  niet	  enkel	  om	  de	  frequentie,	  maar	  ook	  om	  de	  constante	  focus	  op	  de	  actie.	  On-‐

geveer	  de	  helft	  van	  de	  respondenten	  gaf	  aan	  medegedetineerden	  te	  kennen	  die	  compulsief	  mas-‐

turberen,	  maar	  niemand	  omschreef	  het	  eigen	  masturbatiepatroon	  als	  dwangmatig,	  obsessief	  of	  

problematisch.	  	  

	  

Een	  andere	  vaststelling	   is	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  personen	  die	   regelmatig	  mas-‐

turberen,	  gebruik	  maakt	  van	  pornografisch	  materiaal,	  al	  zijn	  de	  meesten	  niet	  bereid	  hiervoor	  te	  

betalen.	  Pornografie	  is	  makkelijk	  verkrijgbaar	  in	  de	  gevangenis	  (bibliotheek,	  onderling	  uitlenen,	  

prime,…)	  en	  kan	  zelfs	  besteld	  worden	  via	  de	  ‘kantine’.	  	  

Respondent	   17	   was	   de	   enige	   die	   spontaan	   de	   keerzijde	   van	   pornografie	   onder	   de	   aandacht	  

bracht:	  

	  

“Hoewel	  dat	  natuurlijk	  ook	  zijn	  effect	  kan	  hebben	  op	  de	  liefdesbeleving	  op	  lange	  termijn,	  éh.	  

Heb	   ik	  ook	  wel	  ervaren	  eigenlijk	   (…).	   Ik	  denk	  dat	  er	  weinig	  huiskamers	  zijn	  waar	  dat	  het	  

eraan	  toegaat	  zoals	  het	  er	  in	  de	  meeste	  films	  aan	  toegaat,	  éh”.	  

	  

Gezien	  de	  focus	  van	  de	  masterproef,	  werd	  hier	  niet	  dieper	  op	  ingegaan.	  Verder	  onderzoek	  hier-‐

omtrent	  is	  echter	  noodzakelijk,	  aangezien	  overmatige	  pornoconsumptie	  tevens	  problematische	  

gevolgen	  kan	  hebben.	  	  

	  
	  

2.3.3	  Noodgedwongen	  homoseksualiteit	  

	  

“Prison	  had	  the	  power	  to	  transform	  heterosexuals	  into	  homosexuals”	  

(Clemmer,	  1958)	  
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2.3.3.1	  Omschrijving	  

	  

Net	   als	  masturbatie,	  wordt	   homoseksualiteit	   vandaag	   de	   dag	   niet	   langer	   als	   negatief	   of	   onna-‐

tuurlijk	   beschouwd.	   In	   de	   context	   van	   deze	  masterproef	   gaat	   het	   echter	   om	   noodgedwongen	  

homoseksualiteit	  ten	  gevolge	  van	  de	  seksuele	  deprivatie	  waarmee	  men	  binnen	  de	  gevangenis	  te	  

maken	  krijgt.	  Dit	  thema	  wordt	  door	  onderzoekers	  vaak	  genegeerd.	  Dit	  zou	  vooral	  te	  wijten	  zijn	  

aan	  het	  feit	  dat	  dit	  niet	  zozeer	  gezien	  wordt	  als	  een	  bedreiging	  (Hensley	  et	  al.,	  2001).	  

	  

In	  het	  definiëren	  van	  homoseksualiteit	  kunnen	  twee	  benaderingen	  onderscheiden	  worden,	  na-‐

melijk	  de	  essentialistische	  en	  de	  constructivistische	  benadering.	  	  

Onderzoekers	   en	   auteurs	   die	   een	   essentialistische	   benadering	   aanhangen,	   ondersteunen	   het	  

deprivatie-‐	  en	  importmodel	  (zie	  eerder).	  Deze	  benadering	  maakt	  een	  onderscheid	  tussen	  ‘echte’	  

homoseksuelen	  en	  ‘situationele’	  homoseksuelen.	  ‘Echte’	  homoseksuelen	  waren	  al	  homoseksueel	  

geaard	  voor	  ze	  in	  detentie	  terecht	  kwamen.	  ‘Situationele’	  homoseksuelen	  zijn	  in	  principe	  hetero-‐

seksueel,	  maar	  nemen	  deel	   aan	  homoseksuele	   activiteiten	  vanwege	  de	   seksuele	  deprivatie	  die	  

men	  gedurende	  de	  detentie	   ervaart	   (Eigenberg,	  2002).	  De	  meeste	   situationele	  homoseksuelen	  

zullen,	   wanneer	   zij	   de	   mogelijkheid	   krijgen,	   terugkeren	   naar	   heteroseksuele	   activiteiten	  

(Hensley,	  2002).	  	  

	  

Verder	  kunnen	  verschillende	  patronen	  binnen	  de	  subcultuur	  van	  de	  gevangenis	  worden	  onder-‐

scheiden.	  Sykes	  (1958)	  was	  de	  eerste	  die	  verschillende	  ‘soorten’	  homoseksuelen	  onderscheidde.	  	  

De	   eerste	   categorie	   bestaat	   volgens	   hem	  uit	   gedetineerden	  die	   een	  mannelijke,	   dominante	   rol	  

spelen	   in	  homoseksuele	  betrekkingen.	  Zij	  zien	  zichzelf	  niet	  als	  homoseksuelen	  en	  door	  het	  ge-‐

bruik	  van	  geweld	  en	  dwang	  wordt	  hun	  mannelijkheid	  ook	  door	  de	  rest	  van	  de	  gevangenis	  niet	  in	  

vraag	  gesteld.	  Zo	  behouden	  zij	  tevens	  hun	  hoge	  sociale	  status.	  

Andere	  vaak	  voorkomende	  benamingen	  zijn	  ‘wolves’,	   ‘voluntary	  aggressors’,	   ‘jockers’,	   ‘studs’	  of	  

‘daddies’.	  

De	  tweede	  categorie	  bestaat	  uit	   ‘punks’	  of	   ‘kids’	  en	  verwijst	  naar	  hetero-‐	  of	  biseksuelen	  die	  ge-‐

dwongen	  worden	  een	  onderdanige	  seksuele	  rol	  aan	  te	  nemen.	  Zij	  worden	  vaak	  voorgesteld	  als	  

lafaards	  die	  zichzelf	  niet	  kunnen	  verdedigen.	  Typische	  kenmerken	  zijn	  een	  jonge	  leeftijd	  en	  klei-‐

ner	  gestalte,	  weinig	  ervaring	  met	  het	  gevangenisleven,	  blank	  en	  afkomstig	  uit	  de	  middenklasse.	  	  

De	  derde	  en	   laatste	   categorie	  van	  Sykes	   (1958)	  betreft	  de	   ‘echte’	  homoseksuelen	  of	   ‘fags’.	  Het	  

gaat	  om	  homoseksuelen	  die	  zich	  vrouwelijk	  en	  onderdanig	  gedragen	  en	  op	  die	  manier	  de	  stereo-‐

typen	  over	  homoseksuelen	  bevestigen.	  Er	  is	  geen	  verschil	  tussen	  hun	  gedrag	  in	  de	  gevangenis	  en	  
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hun	   gedrag	   in	   de	   samenleving.	   Zij	   worden	   ook	  wel	   ‘queens’,	   ‘effeminates’,	   bitches’,	   ‘ladies’	   of	  

‘sissies’	  genoemd.	  	  

Wooden	   en	  Parker	   (1982)	   voegden	  nog	   een	   vierde	   categorie	   toe,	   namelijk	   de	   ‘homosexual’	   of	  

‘gay’.	  Het	  gaat	  om	  mannen	  die	  meer	  divers	  zijn	  in	  hun	  seksuele	  activiteiten	  en	  zowel	  actieve	  als	  

passieve	  rollen	  opnemen.	  	  

	  

Voorgaande	   classificaties	   behoren	   tot	   de	   essentialistische	   benadering.	   De	   constructivistische	  

benadering	  daarentegen	  ziet	  seksualiteit	  als	  een	  continuüm	  variërend	  van	  heteroseksualiteit	  tot	  

homoseksualiteit.	  Homoseksualiteit	  is	  dus	  geen	  wezenlijke	  ‘staat’	  en	  de	  seksuele	  oriëntatie	  van	  

personen	  kan	  veranderen	  doorheen	  de	  tijd	  (Eigenberg,	  1992).	  Binnen	  de	  unieke	  context	  van	  de	  

gevangenis,	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  dat	  een	  alternatieve	  seksuele	  geaardheid	  gecreëerd	  wordt,	  

doordat	  de	  sociale	  waarden	  grondig	  verschillen	  van	  deze	  in	  de	  samenleving	  (Gibson	  &	  Hensley,	  

2013).	  	  

	  

Om	  de	   resultaten	   van	   het	   eigen	   onderzoek	   te	   kunnen	   kaderen,	  moet	   duidelijk	  worden	  wat	   in	  

deze	  masterproef	  nu	  precies	  onder	  de	  begrippen	  ‘homoseksuele	  activiteiten’	  en	  	   ‘noodgedwon-‐

gen	  homoseksualiteit’	  verstaan	  wordt.	  	  

Onder	   ‘homoseksuele	   activiteiten’	   verstaan	   we	   seksueel	   lichamelijk	   contact	   tussen	   twee	   of	  

meerdere	  gedetineerden.	  Meer	  specifiek	  gaat	  het	  om	  orale	  of	  anale	  seks,	  maar	  ook	  bevrediging	  

met	  de	  hand	  valt	  onder	  dit	  begrip.	  Er	  wordt	  vertrokken	  vanuit	  de	  essentialistische	  benadering,	  

omdat	  het	  in	  het	  kader	  van	  het	  onderzoek	  vooral	  van	  belang	  is	  te	  weten	  of	  men	  zichzelf	  als	  hete-‐

ro-‐,	  bi-‐	  of	  homoseksueel	  ziet.	  	  

Daarnaast	   is	   het	   belangrijk	   er	   op	   te	   wijzen	   dat	   onder	   ‘noodgedwongen’	   homoseksualiteit	   de	  

vrijwillige	  deelname	  aan	  homoseksuele	  activiteiten	  wordt	  verstaan.	  ‘Noodgedwongen’	  betekent	  

hier	   dus	   niet	   dat	  men	   door	   anderen	   ertoe	   gedwongen	  wordt,	  maar	   dat	  men	   zelf	   geen	   andere	  

mogelijkheid	   ziet	   voor	   het	   bevredigen	   van	   seksuele	   verlangens	   en	   zelf	   kiest	   om	   betrokken	   te	  

geraken	   bij	   homoseksuele	   activiteiten.	  De	   oorzaak	   hiervan	   ligt	   natuurlijk	   in	   de	   deprivatie	   van	  

heteroseksuele	  contacten.	  	  

	  

Homoseksualiteit	  werd	  aanvankelijk	  gezien	  als	  een	  component	  van	  het	  importmodel,	  maar	  Ibra-‐

him	  (1974)	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  homoseksualiteit	  een	  onderdeel	  van	  het	  deprivatiemodel	   is	   (zie	  

eerder).	  Hij	  wijst	  op	  6	  factoren,	  eigen	  aan	  de	  gevangenis,	  die	  homoseksueel	  gedrag	  produceren	  

en	  bevorderen:	  
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• Ten	  eerste	  is	  er	  de	  uitsluitend	  mannelijke	  gevangenisomgeving.	  Door	  het	  ontbreken	  van	  

het	  andere	  geslacht,	  zoeken	  sommige	  gedetineerden	  seksuele	  bevrediging	  bij	  medegede-‐

tineerden;	  

• Ten	  tweede	  wordt	  dit	  soort	  seksueel	  gedrag	  vaak	  getolereerd	  door	  zowel	  gedetineerden	  

als	  personeel;	  

• Een	  andere,	  eerder	  indirecte,	  factor	  is	  het	  gebrek	  aan	  voldoende	  kansen	  op	  werk.	  Wan-‐

neer	  gedetineerden	  kunnen	  werken,	  gaan	  ze	  zich	  minder	  snel	  vervelen	  en	   is	  er	  minder	  

kans	  dat	  ze	  betrokken	  geraken	  bij	  homoseksuele	  activiteiten;	  	  

• Daarnaast	  is	  ook	  de	  gevangenisoverbevolking	  een	  bepalende	  factor.	  Vanwege	  het	  plaats-‐

gebrek	  worden	  gedetineerden	  vaak	  samen	  op	  cel	  geplaatst	  met	  als	  gevolg	  een	  enorm	  ge-‐

brek	  aan	  privacy.	  Ze	  worden	  gedwongen	  zich	  te	  omkleden,	  te	  douchen	  en	  naar	  het	  toilet	  

te	  gaan	  in	  het	  bijzijn	  van	  anderen.	  Gevangenispersoneel	  kan	  in	  deze	  omstandigheden	  de	  

situatie	  moeilijk	  onder	  controle	  houden;	  

• De	  vijfde	   factor	  wijst	  op	  een	  praktisch	  probleem.	  Wanneer	  gedetineerden	  bij	  elkaar	  op	  

cel	   geplaatst	  worden,	  wordt	  weinig	   rekening	  gehouden	  met	  het	  profiel.	   Zo	  kunnen	  ho-‐

moseksuelen	  en	  zedendelinquenten	  zich	  mengen	  onder	  de	  rest	  van	  de	  populatie;	  	  

• Ten	  slotte	  worden	  gedetineerden	  grotendeels	  geïsoleerd	  van	  de	  buitenwereld,	  waardoor	  

sommigen	  de	  voeling	  met	  maatschappelijke	  normen	  en	  zichzelf	  verliezen.	  	  

	  

Homoseksuele	   activiteiten	   worden	   verboden	   in	   Amerikaanse	   gevangenissen	   (Hensley,	   2002).	  

Volgens	  Saum	  et	  al.	  (1995)	  komt	  dit	  doordat	  het	  personeel	  deze	  activiteiten	  als	  een	  bedreiging	  

ziet	  voor	  een	  veilige	  omgeving.	  Tewksbury	  en	  West	  (2000)	  wijzen	  er	  echter	  op	  dat	  er	  meer	  aan-‐

dacht	  dient	  te	  gaan	  naar	  seksueel	  misbruik	  en	  minder	  naar	  gedetineerden	  die	  veilig	  en	  discreet	  

zijn.	  	  

	  

2.3.3.2	  Prevalentie	  

	  

Officiële	  of	  wetenschappelijk	  vergaarde	  cijfers	  over	  de	  prevalentie	  van	  noodgedwongen	  of	  vrij-‐

willige	  homoseksualiteit	   in	  Belgische	  gevangenissen	   zijn	  niet	   voorhanden.	  Ook	  de	  meeste	  bui-‐

tenlandse	  studies	  gaan	  over	  seksueel	  misbruik	  in	  plaats	  van	  noodgedwongen	  homoseksualiteit,	  

omdat	  dit	  een	  veel	  grotere	  bedreiging	  vormt	  voor	  de	  veiligheid.	  In	  Amerika	  zijn	  echter,	  naast	  de	  

talrijke	  studies	  over	  seksueel	  misbruik	  in	  de	  gevangenis,	  ook	  een	  aantal	  studies	  over	  vrijwillige	  

homoseksuele	  activiteiten	  terug	  te	  vinden.	  Pioniers	  op	  dit	  gebied	  zijn	  Wooden	  &	  Parker	  (1982)	  

die	  één	  van	  de	  meest	  uitgebreide	  onderzoeken	  over	   seksueel	  gedrag	   in	  de	  gevangenis	  hebben	  

gevoerd.	  Het	  betrof	  een	  onderzoek	  met	  200	  respondenten	  in	  een	  gevangenis	  in	  Californië.	  Men	  
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kwam	  tot	  de	  vaststelling	  dat	  65%	  van	  de	  respondenten	  reeds	  één	  of	  meerdere	  malen	  betrokken	  

waren	  bij	  homoseksuele	  activiteiten,	  terwijl	  slechts	  10,5%	  zichzelf	  bestempelde	  als	  homoseksu-‐

eel	  en	  11%	  als	  biseksueel.	  Het	  gaat	  zowel	  om	  het	  ontvangen	  en/of	  uitvoeren	  van	  orale	  seks	  als	  

om	  anale	  penetratie.	  Deze	  hoge	  cijfers	  worden	  door	  dezelfde	  auteurs	  genuanceerd	  door	  te	  stel-‐

len	  dat	  de	  steekproef	  oververtegenwoordigd	  was	  door	  ‘verwijfde	  homoseksuelen’	  en	  ‘kwetsbare	  

heteroseksuele	  jongeren’.	  Ander	  Amerikaans	  onderzoek	  rapporteerde	  veel	  lagere	  cijfers	  na	  face-‐

to-‐face	   interviews	  met	  330	  gedetineerden.	   In	  de	  minder	  beveiligde	  gevangenissen	  gaf	   ‘slechts’	  

12%	  toe	  deel	  te	  hebben	  genomen	  aan	  homoseksuele	  activiteiten	  gedurende	  de	  detentie.	  In	  beter	  

beveiligde	  strafinrichtingen	  met	  veel	  langgestraften,	  nam	  dit	  aantal	  toe	  tot	  30%	  (Nacci	  &	  Kane,	  

1983).	  Enkele	   jaren	   later	   rapporteerde	  Tewksbury	   (1989)	  dat	  20%	  van	  de	  150	  geïnterviewde	  

gedetineerden	   in	  een	  gevangenis	   in	  Ohio	   reeds	  homoseksuele	   contacten	  hadden	  gehad	   tijdens	  

de	  detentie.	  8,5%	  van	  deze	  gedetineerden	  had	  zelfs	  één	  of	  meerdere	  keren	  per	  week	  homosek-‐

suele	  betrekkingen	  en	  7,4%	  gaf	  toe	  betrokken	  te	  zijn	  in	  een	  aanhoudende	  homoseksuele	  relatie.	  	  

Uit	   het	   eerder	   aangehaalde	   onderzoek	   in	   Duitsland,	   blijkt	   echter	   dat	   enkel	   gedetineerden	   die	  

reeds	  ervaring	  hadden	  met	  homoseksuele	  activiteiten	  voor	  hun	  detentie,	  op	  zoek	  gaan	  naar	  ho-‐

moseksuele	  contacten	  gedurende	  hun	  detentie.	  Mannen	  die	  geen	  ervaringen	  hadden	  met	  homo-‐

seksualiteit	  voor	  hun	  opsluiting,	  rapporteerden	  niet	  deel	  te	  nemen	  aan	  seksuele	  activiteiten	  met	  

medegedetineerden,	   ondanks	   de	   seksuele	   deprivatie	   (Barth,	   2012).	   De	   stelling	   van	   Clemmer	  

(1958)	  dat	  gevangenissen	  de	  macht	  hebben	  om	  heteroseksuelen	  om	  te	  vormen	  tot	  homoseksue-‐

len,	  wordt	  door	  dit	  onderzoek	  dus	  niet	  bevestigd.	  	  

	  

Dit	   overzicht	   wijst	   erop	   dat	   er	   grote	   verschillen	   bestaan	   tussen	   de	   onderzoeksresultaten	   van	  

diverse	  studies.	  Mogelijks	  is	  dit	  te	  wijten	  aan	  verschillen	  in	  de	  onderzoeksmethodes,	  alsook	  ver-‐

schillen	  tussen	  de	  strafinrichtingen	  en	  de	  mate	  van	  eerlijkheid	  van	  de	  respondenten.	  	  

	  

2.3.3.2	  Consequenties	  

	  

In	  de	  eerste	  plaats	  kan	  homoseksualiteit	  leiden	  tot	  schuldgevoelens.	  Een	  samenleving	  die	  enkel	  

bestaat	  uit	  mannen,	  heeft	  de	  neiging	  om	  angsten	  en	  zorgen	  te	  creëren	  bij	  de	  leden	  ervan.	  Deze	  

zorgen	  zijn	  vooral	  gelinkt	  aan	  de	  mannelijkheid	  van	  de	  gedetineerden,	  in	  het	  bijzonder	  wanneer	  

ze,	  al	  dan	  niet	  vrijwillig,	  betrokken	  geraken	  bij	  homoseksuele	  relaties.	  Zelfs	  wanneer	  de	  neiging	  

tot	  homoseksualiteit	   zich	  niet	  uit,	  kunnen	  er	  bewuste	  of	  onbewuste	  schuldgevoelens	  optreden	  

bij	  de	  gedetineerden	  (Sykes,	  1958).	  Parasi	  (1982)	  haalt	  in	  deze	  context	  het	  concept	  ‘homosexual	  

panic’	   aan.	   Dit	   beschrijft	   een	   type	   angst	   dat	   zou	   voortvloeien	   uit	   homoseksuele	   aantrekkings-‐

kracht	  in	  combinatie	  met	  een	  sterk	  ego	  dat	  homoseksualiteit	  verafschuwd.	  	  
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Ten	  tweede	  dient	  de	  aandacht	  gevestigd	  te	  worden	  op	  de	  verspreiding	  van	  HIV/Aids	  en	  andere	  

seksueel	   overdraagbare	   aandoeningen.	   De	   besmetting	   met	   HIV	   wordt	   binnen	   de	   gevangenis	  

vooral	   in	   verband	   gebracht	  met	   druggebruik,	   in	   het	   bijzonder	   het	   gemeenschappelijk	   gebruik	  

van	  naalden,	  het	  plaatsen	  van	  tatoeages	  en	  onbeschermde	  seksuele	  activiteiten.	  De	  prevalentie	  

van	  HIV	  ligt	  in	  de	  gevangenis	  tot	  6	  maal	  hoger	  dan	  in	  de	  samenleving	  en	  dit	  maakt	  onbescherm-‐

de	  homoseksuele	  betrekkingen	  bijzonder	  risicovol	   (Lehrer,	  2001).	  Vanuit	  gezondheidsoverwe-‐

gingen	  zou	  het	  verdelen	  van	  condooms	  binnen	  de	  gevangenis	  een	  positieve	  zet	  zijn	  om	  de	  ge-‐

zondheidsrisico’s	  die	  gepaard	  gaan	  met	  homoseksuele	  activiteiten	  te	  beperken.	  De	  beschikbaar-‐

heid	  van	  condooms	  voor	  gedetineerden	  is	  echter	  nog	  steeds	  een	  controversiële	  kwestie	  en	  het	  

verdelen	  van	  condooms	  binnen	  de	  gevangenis	  zou	  een	  teken	  zijn	  dat	  de	  homoseksuele	  activitei-‐

ten	  tussen	  gedetineerden	  getolereerd	  worden.	  	  

	  

Ten	  derde	  zou	  situationele	  homoseksualiteit	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  verandering	  van	  de	  seksuele	  

geaardheid	  van	  de	  gedetineerde.	  Vanuit	  een	  sociaal-‐constructivistische	  invalshoek	  werd	  onder-‐

zocht	  welke	  de	  socio-‐demografische	  en	  situationele	  variabelen	  zijn	  die	  een	  rol	  spelen	  in	  de	  ver-‐

andering	  van	  de	  seksuele	  geaardheid	  van	  gedetineerden.	  De	  enige	  statistisch	  significante	  varia-‐

bele	   die	   werd	   gevonden,	   was	   de	   betrokkenheid	   bij	   homoseksuele	   activiteiten.	   Gedetineerden	  

hebben	  52	  keer	  meer	  kans	  om	  van	  seksuele	  geaardheid	  te	  veranderen	  als	  ze	  betrokken	  geraken	  

bij	   homoseksuele	   activiteiten	   gedurende	   hun	   detentie.	   Voor	   andere	   variabelen	   zoals	   leeftijd,	  

etniciteit,	   religie,	   opleiding	   en	   strafduur	   werd	   geen	   significant	   effect	   gevonden	   (Gibson	   &	  

Hensley,	  2013).	  	  

	  

2.3.3.3	  Toetsing	  aan	  de	  beleving	  van	  gedetineerden	  

	  
Alvorens	  over	  te	  gaan	  tot	  de	  resultaten,	  is	  het	  belangrijk	  erop	  te	  wijzen	  dat	  er	  nauwelijks	  Neder-‐

lands-‐	  of	  Franstalige	  literatuur	  omtrent	  het	  onderwerp	  voor	  handen	  is.	  Dit	  kan	  erop	  wijzen	  dat	  

het	  fenomeen	  hier	  niet	  als	  problematisch	  wordt	  beschouwd,	  dat	  het	  wordt	  onderschat	  of	  dat	  het	  

gewoonweg	  zeer	  weinig	  voorkomt.	  	  

Alle	  respondenten	  gaven	  aan	  heteroseksueel	   te	  zijn	  en	  ontkenden	  de	  betrokkenheid	  bij	  homo-‐

seksuele	  activiteiten.	  Vormen	  van	  ‘noodgedwongen	  homoseksualiteit’	  zouden	  nauwelijks	  of	  niet	  

voorkomen.	  	  

De	  meeste	   respondenten	   gaven	   zelfs	   aan	  weinig	   begrip	   te	   hebben	   voor	   dergelijke	   praktijken.	  

Noodgedwongen	  homoseksualiteit	  werd	  vooral	  omschreven	  als	   ‘onnatuurlijk’	  en	  ‘onlogisch’.	  Ze	  
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geloven	  niet	  dat	  ‘volledige’	  heteroseksuelen	  daartoe	  overgaan,	  maar	  zijn	  ervan	  overtuigd	  dat	  er	  

een	  zekere	  ‘aanleg’	  tot	  homoseksualiteit	  aanwezig	  moet	  zijn.	  	  

	  

“Volgens	  mij	  zit	  het	  erin	  van	  in	  het	  begin	  of	  niet,”	  aldus	  respondent	  22.	  	  

	  

Bijna	  iedereen	  deelt	  deze	  mening,	  behalve	  respondent	  13:	  

	  

“De	  meesten	  die	  hier	  lang	  gestraft	  zijn,	  worden	  homoseksuelen.	  Daar	  verschiet	  ge	  van,	  éh?”	  

	  

De	  respondent	  in	  kwestie	  kon	  zijn	  stelling	  echter	  niet	  met	  argumenten	  onderbouwen.	  	  

Wat	  betreft	  de	  prevalentie,	  moet	  uiteraard	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  de	  mogelijkheid	  dat	  

men	  dergelijke	  praktijken	  liever	  verborgen	  houdt,	  ondanks	  de	  grote	  openheid	  wat	  betreft	  mas-‐

turbatie.	  	  

Dit	   werd	   bevestigd	   door	   een	   gedetineerde	   die	   niet	   tot	   de	   respondenten	   behoorde.	   Deze	   ver-‐

klaarde	  off-‐record	  dat	  homoseksualiteit	  onder	  gedetineerden	  vaker	  voorkomt	  dan	  wordt	  toege-‐

geven.	  Er	  zou	  tevens	  sprake	  zijn	  van	  een	  vorm	  van	  prostitutie,	  namelijk	  seksuele	  handelingen	  in	  

ruil	  voor	  kantineproducten,	  zoals	  sigaretten	  of	  etenswaren.	  Er	  kan	  dus	  aangenomen	  worden	  dat	  

noodgedwongen	  homoseksualiteit	  voorkomt,	  maar	  in	  veel	  beperktere	  mate	  dan	  de	  Amerikaanse	  

literatuur	  weergeeft.	  Aangezien	  geen	  enkele	  respondent	  hier	  ervaring	  mee	  had,	  was	  het	  onmo-‐

gelijk	  de	  impact	  van	  de	  consequenties	  na	  te	  gaan.	  	  

	  

‘Gewone’	  homoseksualiteit	  zou	  vaker	  voorkomen.	  De	  meeste	  gedetineerden	  hebben	  weet	  van	  de	  

aanwezigheid	  van	  homoseksueel	  geaarde	  medegedetineerden,	  hoewel	  dit	  in	  Oudenaarde	  eerder	  

uitzonderlijk	  is.	  In	  grotere	  gevangenissen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  Leuven-‐Centraal	  en	  Mechelen,	  zou	  

het	   vaker	   voorkomen	   en	   zou	   er	   tevens	  meer	   openheid	   over	   zijn.	  Onderlinge	  homoseksualiteit	  

wordt	   in	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde	  niet	  verboden.	  Desondanks	  heerst	  er	  een	  zeker	  mate	  

van	  homofobie	  onder	  de	  gedetineerden	  in	  deze	  gevangenis.	  	  

	  

“Ik	  denk	  dat	  het	  nog	  een	  grotere	   taboe	   is	   in	  de	  gevangenis	  of	  buiten	   in	  de	  maatschappij”	  

(respondent	  7).	  	  

	  

Respondent	  6	  gaf	  hiervoor	  een	  eerste	  verklaring:	  

	  

“Dat	  is	  die	  cultuur.	  Als	  ge	  daarmee	  omgaat,	  hebt	  ge	  ne	  naam	  éh”.	  
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Respondent	  18	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  homofobie	  vooral	  te	  wijten	  is	  aan	  de	  aanwezigheid	  van	  

verschillende	  etnische	  culturen	  binnen	  de	  gevangenis:	  

	  

“Belgen	  gaan	  daar	  vrij	  normaal	  mee	  om,	  maar	  dan	  andere	  culturen,	  die	  hebben	  het	  er	  nog	  

moeilijk	  mee”.	  	  	  

	  

Gezien	  de	  reacties	  op	  homoseksualiteit	  binnen	  de	  gevangenis,	   is	  het	  begrijpelijk	  dat	  niet	   ieder-‐

een	  er	  openlijk	  zal	  voor	  uitkomen.	  Natuurlijk	  zijn	  er	  ook	  gedetineerden	  die	  helemaal	  geen	  pro-‐

bleem	  hebben	  met	  anders	  geaarde	  medegedetineerden.	  

	  

2.3.4	  Seksueel	  misbruik	  

	  

2.3.4.1	  Omschrijving	  

	  

Seksueel	  misbruik	  binnen	  de	  gevangenis	  is,	  net	  zoals	  masturbatie	  en	  homoseksualiteit,	  een	  gro-‐

tendeels	  genegeerd	  onderwerp.	  Vooral	  het	  Belgisch	  wetenschappelijk	  onderzoek	  schiet	  tekort.	  

Onder	   seksueel	   misbruik	   verstaan	   we	   alle	   seksuele	   handelingen	   waartoe	   iemand	   gedwongen	  

wordt	  ze	  uit	  te	  voeren,	  te	  ondergaan	  of	  getuige	  van	  te	  zijn.	  Onder	  ‘gedwongen’	  verstaan	  we	  niet	  

enkel	  fysieke	  dwang,	  maar	  ook	  psychologische	  terreur.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  angst	  of	  extre-‐

me	  afhankelijkheid.	  Hierdoor	  is	  de	  grens	  met	  vrijwillige	  homoseksualiteit	  binnen	  de	  gevangenis	  

soms	  vaag.	  	  

Seksueel	  misbruik	  kent	  verschillende	  verschijningsvormen	  zoals	  seksuele	  intimidatie,	  exhibitio-‐

nisme,	   aanranding,	   onvrijwillige	   prostitutie,	   enzovoort.	   De	   meest	   voorkomende	   vorm	   is	   ver-‐

krachting.	  In	  deze	  masterproef	  wordt	  de	  strafrechtelijke	  definitie	  gehanteerd,	  namelijk:	  

	  

“Elke	  daad	  van	   seksuele	  penetratie	   van	  welke	  aard	  en	  met	  welk	  middel	  ook,	   gepleegd	  op	  

een	  persoon	  die	  daar	  niet	  in	  toestemt”	  (Wet	  van	  4	  juli	  1989	  tot	  wijziging	  van	  sommige	  be-‐

palingen	  betreffende	  het	  misdrijf	  verkrachting).	  	  

	  

Volgens	   Lehrer	   (2001)	   is	   verkrachting	   binnen	  de	   gevangenis	   het	  meest	   genegeerde	   criminali-‐

teitsprobleem	  in	  Amerika.	  Of	  dit	  ook	  geldt	  voor	  Belgische	  gevangenissen,	  valt	  uit	  de	  beschikbare	  

literatuur	  niet	  af	  te	  leiden	  en	  zal	  duidelijk	  moeten	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  het	  empirisch	  onder-‐

zoek.	  	  
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2.3.4.2	  Prevalentie	  

	  

Verkrachting	  en	  andere	  vormen	  van	  seksueel	  misbruik	  in	  de	  gevangenis	  komen	  vaker	  voor	  dan	  

buitenstaanders	  denken.	  Belgisch	   onderzoek	  hieromtrent	   is	   grotendeels	   afwezig,	  maar	  Ameri-‐

kaans	  onderzoek	  schat	  dat	   jaarlijks	  meer	  dan	  240.000	  mannen	  verkracht	  worden	   in	  de	  gevan-‐

genis	  (Lehrer,	  2001).	  	  

Niet	  alle	  studies	  bevestigen	  deze	  hoge	  cijfers,	  maar	  er	  dient	  tevens	  rekening	  gehouden	  te	  wor-‐

den	  met	  het	  feit	  dat	  niet	  alle	  gedetineerden	  dit	  openlijk	  zullen	  toegeven.	  Daarnaast	  gaan	  sommi-‐

ge	   gedetineerden	   akkoord	   met	   de	   seksuele	   betrekkingen	   uit	   angst,	   waardoor	   er	   niet	   langer	  

sprake	  is	  van	  verkrachting	  in	  de	  strikte	  betekenis	  van	  het	  woord	  (Wyatt,	  2006).	  Er	  heerst	  tevens	  

een	  soort	  zwijgplicht	  die	  de	  meeste	  gedetineerden	  aanhangen,	  waardoor	  het	  gedrag	  bijna	  nooit	  

gerapporteerd	   wordt	   (Lehrer,	   2001).	   Dit	   leidt	   tot	   een	   onderschatting	   van	   de	   prevalentie	   van	  

seksueel	  misbruik	  onder	  gedetineerden.	  	  

Gevangenisdirecties	   en	   penitentiaire	   beambten	   ondernemen	   over	   het	   algemeen	   weinig	   tegen	  

deze	   vorm	   van	   criminaliteit	   binnen	   de	  muren.	   Eigenberg	   (2002)	   geeft	   hiervoor	   verschillende	  

redenen,	  die	  grotendeels	  overeenstemmen	  met	  de	  redenen	  voor	  de	  onderschatting	  van	  het	   fe-‐

nomeen.	  Zo	  zouden	  gevangenisdirecties	  in	  de	  eerste	  plaats	  moeilijkheden	  hebben	  om	  uit	  te	  ma-‐

ken	   of	   het	   wel	   degelijk	   om	   verkrachting	   gaat,	   aangezien	  men	   vaak	   op	   een	   niet-‐gewelddadige	  

manier	  te	  werk	  gaat.	  Gedetineerden	  doen	  daarnaast	  slechts	  uitzonderlijk	  aangifte,	  uit	  schrik	  om	  

als	   ‘homo’	   gelabeld	   te	  worden	   of	   uit	   angst	   voor	   ernstigere	   represailles.	   Ten	   slotte	  wordt	  men	  

gehinderd	   in	   het	   helpen	   van	   slachtoffers	   door	   de	  maatschappelijke	   opvattingen	   en	   houdingen	  

ten	  opzichte	  van	  gedetineerden	  en	  hun	  straf.	  	  

De	  eerste	  twee	  redenen	  lijken	  aannemelijk,	  maar	  of	  de	  derde	  reden	  eveneens	  van	  toepassing	  is	  

in	  België,	  kan	  in	  vraag	  gesteld	  worden.	  	  

Het	  optreden	  van	  gevangenisdirecties	  en	  penitentiair	  personeel	  tegen	  seksueel	  misbruik	  is	  van	  

groot	  belang:	  de	  gevolgen	  zijn	  namelijk	  niet	  te	  onderschatten.	  	  

	  

2.3.4.3	  Consequenties	  

	  

Seksueel	   misbruik	   binnen	   de	   gevangenis	   kan	   verschillende	   nadelige	   gevolgen	   hebben,	   zowel	  

voor	  de	  individuele	  slachtoffers	  als	  voor	  de	  gevangenis	  in	  het	  algemeen.	  De	  belangrijkste	  conse-‐

quenties	  worden	  hier	  overlopen.	  

	  

Uit	  een	  uitgebreid	  onderzoek	  van	  Lockwood	  (1980)	  naar	   ‘the	  impact	  of	  victimization’	  blijkt	  dat	  

seksueel	   misbruik	   in	   de	   eerste	   plaats	   kan	   leiden	   tot	   emotionele	   reacties.	   Angst	   is	   hierbij	   de	  
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meeste	  gerapporteerde	  emotie.	  Deze	  angst	  bestaat	  vooral	  uit	  de	  vrees	  om	  opnieuw	  slachtoffer	  te	  

worden	  en	  kan	  het	  hele	  leven	  beheersen.	  Slachtoffers	  zien	  overal	  gevaar	  en	  een	  potentiële	  dader	  

in	  elke	  medegedetineerde.	  Naast	  angst,	   is	  woede	  of	  boosheid	  de	  meest	  gerapporteerde	  emotie	  

die	  volgt	  op	  seksueel	  misbruik.	  	  

De	   combinatie	   van	   angstgevoelens	   en	  woede	   leidt	   vaak	   tot	   agressief	   gedrag.	  Daarbij	   komt	  dat	  

gedetineerden	  hun	  gevoelens	  weinig	  of	  niet	  kunnen	  ventileren	  omdat	  ze	  er	  met	  niemand	  over	  

kunnen	  of	  durven	  praten.	  Ze	  kroppen	  alles	  op	  tot	  op	  een	  bepaald	  moment	  de	  bom	  barst.	  Seksu-‐

eel	  misbruik	   kan	  dus	   ernstige	  psychologische	   gevolgen	  hebben	  voor	  de	   slachtoffers	   en	   tevens	  

leiden	  tot	  depressie	  en	  zelfmoordgedachten.	  	  

	  

Ook	  Wyatt	  (2006)	  wijst	  op	  de	  psychologische	  gevolgen	  voor	  misbruikte	  gedetineerden.	  

Er	  kan	  sprake	  zijn	  van	  trauma’s,	  suïcidale	  gedachten,	  gevoelens	  van	  onmacht,	  moeilijkheden	  met	  

regelmatig	  eten	  en	  slapen,	  enzovoort.	  	  

Volgens	   Burgess	   en	   Holmstrom	   (1974)	   bestaat	   er	   een	   typisch	   ‘rape	   trauma	   syndrome’	   met	  

symptomen	  als	   fysieke	  pijn	  en	  psychosomatische	  reacties	  zoals	  veranderingen	   in	  het	  slaap-‐	  en	  

eetpatroon.	  Ook	  emotionele	   reacties	  zoals	  extreme	  stemmingswisselingen,	   flashbacks	  naar	  het	  

misbruik	  en	  angst	  zijn	  korte	  termijnreacties	  op	  misbruik.	  Op	  langere	  termijn	  gaat	  men	  vaak	  ver-‐

anderingen	  in	  de	  levensstijl	  waarnemen,	  alsook	  de	  ontwikkeling	  van	  fobieën.	  	  

	  

Een	  ander	  gezondheidsrisico	  verbonden	  aan	  seksueel	  misbruik	  is	  uiteraard	  de	  kans	  op	  besmet-‐

ting	  met	  HIV	  of	  andere	  seksueel	  overdraagbare	  aandoeningen	  (zie	  eerder).	  	  	  

	  

Vervolgens	  spreken	  zowel	  Lockwood	  (1980)	  als	  Wyatt	  (2006)	  over	  een	  verstoring	  van	  het	  beeld	  

over	   relaties.	   Slachtoffers	   van	   seksueel	   misbruik,	   maar	   ook	   gedetineerden	   die	   bang	   zijn	   om	  

slachtoffer	  te	  worden,	  zijn	  voortdurend	  achterdochtig	  en	  wantrouwig	  tegenover	  andere	  gedeti-‐

neerden.	  Hierdoor	  gaan	  ze	  hun	  sociale	  contacten	  beperken.	  Ze	  blijven	  zoveel	  mogelijk	  op	  cel	  en	  

willen	  niet	  langer	  deelnemen	  aan	  gemeenschappelijke	  activiteiten,	  in	  de	  hoop	  op	  die	  manier	  hun	  

kwetsbaarheid	  te	  reduceren.	  Gevolg	  van	  deze	  zelf-‐isolatie	  is	  extreme	  eenzaamheid,	  dat	  moeilijk	  

te	   dragen	   is	   voor	   langgestraften.	   Daarnaast	   kan	   dit	   gedrag	   er	   voor	   zorgen	   dat	   men	   net	   wel	  

slachtoffer	  wordt,	  omdat	  daders	  vaak	  kiezen	  voor	  ‘zwakkere’	  slachtoffers	  die	  dikwijls	  alleen	  zijn.	  

	  

Ten	  slotte	  een	  indirect	  en	  minder	  voor	  de	  hand	  liggend	  gevolg	  van	  seksueel	  misbruik:	  de	  finan-‐

ciële	   kost.	   Slachtoffers	   kunnen	  namelijk	   grote	  problemen	  hebben	  bij	   de	   re-‐integratie	   in	  de	   sa-‐

menleving,	  waardoor	  ze	  vaker	  beroep	  moeten	  doen	  op	  sociale	  vangnetten	  (Wyatt,	  2006).	  	  
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Wyatt	   (2006)	   ging	   tevens	  na	  welke	   factoren	  verkrachting	   en	   seksueel	  misbruik	  binnen	  de	   ge-‐

vangenismuren	  beïnvloeden.	  	  

Als	  eerste	  factor	  wordt	  de	  gevangenisoverbevolking	  aangehaald.	  Hoewel	  de	   invloed	  van	  de	  ge-‐

vangenisoverbevolking	  op	  seksueel	  misbruik	  niet	  empirisch	  bewezen	  is,	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  

de	  overbevolking	  dit	  mogelijks	  wel	   in	  de	  hand	  werkt.	  Zo	   is	  er	  een	  gebrek	  aan	  personeel	  waar-‐

door	  de	  kans	  om	  betrapt	  te	  worden	  kleiner	  is	  en	  daders	  dus	  minder	  afgeschrikt	  worden.	  Gedeti-‐

neerden	  worden	  ook	   vaak	   samen	  op	   cel	   geplaatst,	  wat	   uiteraard	  de	  mogelijkheid	   tot	   seksueel	  

misbruik	  aanzienlijk	  vergroot.	  	  

Ten	  tweede	  wijst	  ze	  op	  het	  feit	  dat	  heteroseksuele	  relaties	  grotendeels	  onbestaand	  zijn.	  Gedeti-‐

neerden	   die	   geen	   relatie	   hebben	   en	   niet	   homoseksueel	   zijn,	   kunnen	   hun	   seksuele	   verlangens	  

niet	  bevredigen.	  Dit	  kan	  gedetineerden	  ertoe	  aanzetten	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  homoseksuele	  rela-‐

ties	  als	  vervanging	  (zie	  eerder).	  Door	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksuele	  contacten,	  hebben	  som-‐

migen	  gedetineerden	  ook	  het	  gevoel	  een	  deel	  van	  hun	  mannelijkheid	  te	  verliezen.	  Verkrachting	  

wordt	  in	  de	  gevangenis	  gezien	  als	  het	  meest	  duidelijke	  teken	  van	  dominantie	  en	  een	  manier	  om	  

de	  mannelijkheid	  te	  behouden.	  	  

Een	  derde	  en	  laatste	  factor	  is	  de	  mogelijkheid	  van	  conjugaal	  of	  ongestoord	  bezoek.	  Verschillende	  

auteurs	   stellen	  dat	   conjugaal	  bezoek	  verkrachting	   in	  de	   gevangenis	  helpt	   te	   voorkomen,	  maar	  

het	   empirisch	   bewijs	   blijft	   gering	   (Wyatt,	   2006).	   Dit	   principe	   zou	   ook	   kunnen	   doorgetrokken	  

worden	  naar	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué.	  	  

	  

2.3.3.4	  Toetsing	  aan	  de	  beleving	  van	  gedetineerden	  

	  

Een	  eerste	  vaststelling	  is	  dat	  geen	  enkele	  gedetineerde	  ooit	  rechtstreeks	  betrokken	  was	  bij	  sek-‐

sueel	  misbruik,	  niet	  als	  dader	  en	  niet	  als	  slachtoffer.	  Ook	  hier	  is	  echter	  voorzichtigheid	  voor	  so-‐

ciaal	   wenselijke	   antwoorden	   geboden.	   Bijna	   iedereen	   heeft	   wel	   weet	   van	   seksueel	   misbruik,	  

maar	  vooral	  ‘van	  horen	  zeggen’	  en	  in	  andere	  gevangenissen.	  Spontaan	  werden	  een	  aantal	  voor-‐

beelden	  aangehaald.	  Zo	  zou	  een	  gedetineerde	  in	  Leuven	  misbruikt	  zijn	  door	  4	  personen	  tegelij-‐

kertijd	  en	  zou	  een	  gedetineerde	  in	  Brugge	  verkracht	  zijn	  met	  een	  borstelsteel.	  Opvallend	  is	  dat	  

elk	  van	  de	  slachtoffers	  veroordeeld	  was	  voor	  pedofilie.	  	  

	  

“Wat	  ik	  weet,	  is	  da	  ze	  pedofielen	  hard	  aanpakken.	  Jaja,	  om	  ze	  te	  laten	  voelen	  wa	  da	  zij	  me	  

een	  kind	  doen”	  (respondent	  12).	  

	  

“Een	  afrekening	  op	  mensen	  die	  kinders	  misbruiken.	  Dus	  under	   ’t	  zelfde	  aandoen	  als	  da	  zij	  

die	  kinderen	  hebben	  aangedaan”	  (respondent	  13).	  
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Daaruit	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  seksueel	  misbruik	  hier	  niet	  voortkomt	  uit	  seksuele	  frus-‐

tratie,	  maar	  eerder	  gericht	  is	  op	  het	  kleineren	  of	  afrekenen	  van	  het	  slachtoffer.	  Ook	  afrekeningen	  

in	   verband	  met	   drugs	   zouden	  uitzonderlijk	   voorkomen.	  De	   prevalentie	   van	   seksueel	  misbruik	  

volgens	  het	  empirisch	  onderzoek	  strookt	  echter	  niet	  met	  de	  bevindingen	  uit	  de	  literatuur.	  Offici-‐

ele	  cijfers	  over	  seksueel	  misbruik	  in	  de	  gevangenis	  zijn	  in	  België	  niet	  voorhanden.	  Vaak	  heeft	  het	  

personeel	  of	  de	  gevangenisdirectie	  er	  ook	  geen	  weet	  van.	  Dit	  komt	  voornamelijk	  doordat	  gedeti-‐

neerden	   over	   het	   algemeen	   niet	   bereid	   zijn	   het	   misbruik	   te	   melden	   indien	   ze	   hiervan	   op	   de	  

hoogte	  zijn.	  	  

	  

“Niets	  tegen	  niemand	  zeggen,	  dat	  is	  ne	  gouden	  regel	  in	  de	  gevangenis”	  	  

(respondent	  10).	  	  

	  

Samen	  met	  de	  meeste	  gedetineerden	  die	  reeds	  jarenlang	  opgesloten	  zitten,	  deelt	  ook	  respondent	  

9	  deze	  mening,	  :	  	  

	  

“Kijk,	  buiten	  zou	  ik	  natuurlijk	  alles	  ondernemen	  als	  iemand	  op	  de	  één	  of	  andere	  manier	  sek-‐

sueel	  wordt	  gebruikt	  of	  misbruikt,	  ik	  moet	  die	  shit	  nie	  hebben.	  Maar	  hierbinnen…	  Het	  wordt	  

nie	  gewaardeerd	  en	  anders	  zijt	  ge	  een	  rat.	  Hoe	  raar	  het	  ook	  mag	  klinken”.	  	  	  

	  

Opmerkelijk	   is	   dat	   ‘nieuwere’	   gedetineerden	  meer	  bereid	   zijn	   om	  het	  misbruik	   te	  melden	   aan	  

het	  personeel	  of	  de	  directie,	  dan	  zij	  die	  al	  langer	  in	  de	  gevangenis	  verblijven.	  	  

Globaal	   gezien	   zijn	   veel	   gedetineerden	   wel	   bereid	   persoonlijk	   tussen	   te	   komen	   indien	   ze	   het	  

slachtoffer	  kennen.	  Deze	  bereidheid	  neemt	  af	  wanneer	  het	   slachtoffer	  veroordeeld	   is	  vanwege	  

pedofilie.	  Anderen	  hebben	  dan	  weer	  schrik	  om	  zelf	  slachtoffer	  te	  worden	  of	  om	  zelf	   in	  de	  pro-‐

blemen	  te	  komen.	  	  

	  

“Als	   gij	   u	  met	   iets	   gaat	   bemoeien,	   dan	   zijt	   ge	   den	  dader,	   dus…	   Ik	   heb	  da	  ne	   keer	  meege-‐

maakt,	   ik	  wou	   2	   vechters	   uit	   elkaar	   halen	   (…)	   en	  we	  worden	   beschuldigd	   da	  we	   ne	   slag	  

hebben	  toegediend”	  (respondent	  21).	  	  

	  

De	  bevindingen	  uit	  de	  literatuur	  stroken	  dus	  niet	  met	  de	  beleving	  van	  de	  gedetineerden.	  Net	  als	  

noodgedwongen	  homoseksualiteit,	  komt	  seksueel	  misbruik	  in	  Belgische	  gevangenissen	  blijkbaar	  

minder	  vaak	  voor	  dan	  in	  Amerika.	  In	  het	  empirisch	  onderzoek	  werd	  gepeild	  naar	  mogelijke	  ver-‐

klaringen	  hiervoor.	   In	   de	   eerste	   plaats	   geven	   veel	   gedetineerden	   aan	  dat	   de	   gevangenissen	   in	  

Amerika	  niet	  te	  vergelijken	  zijn	  met	  deze	  in	  België.	  Dit	  is	  vooral	  te	  wijten	  aan	  het	  gevangenissys-‐
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teem,	  de	  grootte	  van	  de	  inrichtingen	  en	  de	  vaak	  extreem	  lange	  straffen.	  Deze	  lange	  straffen	  zor-‐

gen	  ervoor	  dat	  gedetineerden	  weinig	  of	  geen	  vooruitzichten	  meer	  hebben	  en	  daardoor	  ook	  ‘niets	  

meer	  te	  verliezen’	  hebben.	  Daarnaast	  zou	  er	  sprake	  zijn	  van	  een	  andere	  mentaliteit,	  waarbij	  de	  

machtspositie	  van	  gedetineerden	  en	  hiërarchieën	  een	  grote	  rol	  spelen.	  Een	  aantal	  gedetineerden	  

denken	  tevens	  dat	  het	  IQ	  van	  Amerikaanse	  gedetineerden	  lager	  ligt	  dan	  in	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  

De	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  hun	  mening	  vooral	  gebaseerd	  is	  op	  wat	  ze	  zien	  op	  televisie.	  Het	  

achterhalen	  van	  de	  werkelijke	  oorzaken	  van	  het	  verschil	   tussen	  België	  en	  Amerika,	  valt	  buiten	  

het	  bestek	  van	  deze	  masterproef.	  	  

	  

2.4	  Tussentijds	  besluit	  

	  

In	  dit	  hoofdstuk	  werd	  besproken	  wat	  seksuele	  deprivatie	  precies	  inhoudt	  en	  in	  welke	  mate	  dit	  

als	  problematisch	  wordt	  beschouwd	  door	  de	  gedetineerden	   in	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde.	  

Eén	  van	  de	  meest	  opvallende	  vaststelling	  was	  dat	  bijna	  alle	  gedetineerden	  liefde,	  affectie,	  warm-‐

te	   en	   genegenheid	  meer	  missen	   dan	   pure	   seksuele	   activiteiten.	   Dit	  wil	   echter	   niet	   zeggen	   dat	  

gevoelens	  van	  seksuele	  deprivatie	  afwezig	  zijn.	  Er	  zijn	  weldegelijk	  gedetineerden	  die	  het	  moei-‐

lijk	  hebben	  met	  het	  celibatair	  leven	  binnen	  de	  gevangenis.	  Beide	  vormen	  van	  gemis	  worden	  er-‐

ger	  naarmate	  de	  opsluiting	  langer	  duurt.	  	  

Wat	   betreft	   de	   problematische	   gevolgen	   van	   seksuele	   deprivatie,	   bevestigen	   de	   resultaten	   de	  

bevindingen	  uit	  de	  literatuur	  niet.	  Terwijl	  de	  literatuur	  zeer	  hoge	  prevalentiecijfers	  vertoont	  van	  

zowel	  noodgedwongen	  homoseksualiteit	  als	  seksueel	  misbruik,	  blijkt	  dit	  in	  de	  praktijk	  veel	  min-‐

der	   te	   zijn.	   Noodgedwongen	   homoseksualiteit	   zou	   vooral	   voorkomen	   bij	   gedetineerden	   die	  

voordien	   reeds	   een	   ‘homoseksuele	   interesse’	   hadden.	   ‘Normale’	   homoseksualiteit	   zou	   vaker	  

voorkomen,	  al	  heerst	  er	  binnen	  de	  gevangenis	  nog	  steeds	  een	  soort	  homofobe	  cultuur.	  Slachtof-‐

fers	  van	  seksueel	  misbruik	  zijn	  vooral	  gedetineerden	  die	  veroordeeld	  werden	  wegens	  pedofilie.	  

Het	  gaat	  hier	  dus	  niet	  om	  een	  gevolg	  van	  seksuele	  frustratie	  van	  de	  daders,	  maar	  eerder	  om	  een	  

afrekening.	  	  

Een	  verklaring	  voor	  deze	  aanvankelijke	  overschatting	  van	  de	  prevalentie	  van	  beide	  fenomenen	  

is	  het	   feit	  dat	  alle	  beschikbare	   literatuur	  omtrent	  het	  thema	  afkomstig	   is	  uit	  Amerika.	  Noodge-‐

dwongen	  homoseksualiteit	  en	  seksueel	  misbruik	  in	  de	  gevangenis	  blijken	  typisch	  Amerikaanse	  

fenomenen	  te	  zijn.	  Uiteraard	  dient	  rekening	  gehouden	  te	  worden	  met	  de	  mogelijkheid	  dat	  men	  

tracht	   beide	   verschijnselen	   verborgen	   te	   houden	   voor	   de	   buitenwereld.	   Nochtans	  was	   er	  wel	  

sprake	  van	  een	  zeer	  grote	  openheid	  wat	  betreft	  masturbatie.	  Dit	  komt	  veel	  vaker	  voor	  en	  wordt	  

toegegeven,	  doch	  geen	  enkele	  respondent	  gaf	  aan	  compulsief	   te	  masturberen.	  De	  meesten	  zijn	  
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wel	  op	  de	  hoogte	  van	  medegedetineerden	  die	  met	  dit	  probleem	  kampen.	  Het	  is	  echter	  bijzonder	  

moeilijk	  een	  grens	  te	  trekken	  tussen	  ‘vaak’	  masturberen	  en	  compulsief	  masturberen.	  	  
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Hoofdstuk	  3:	  Prostitutie	  als	  oplossing	  voor	  de	  problematiek?	  

	  

3.1	  Inleiding	  

	  

Na	  het	  behandelen	  van	  de	  ‘gevangenispijnen’	  in	  het	  algemeen	  en	  seksuele	  deprivatie	  in	  het	  bij-‐

zonder,	  zijn	  we	  aangekomen	  bij	  een	  mogelijke	  oplossing	  voor	  de	  problematiek,	  zijnde	  prostitu-‐

tie.	  Met	  de	  invoering	  van	  het	  ongestoord	  bezoek	  is	  men	  al	  deels	  tegemoetgekomen	  aan	  het	  pro-‐

bleem	  van	  seksuele	  deprivatie	  binnen	  de	  gevangenis.	  Men	  houdt	  echter	  nog	  steeds	  vast	  aan	  het	  

behoud	   van	   affectieve	   relaties	   als	   hoofdreden	   voor	   ongestoord	   bezoek,	  waardoor	   een	   relatief	  

grote	   groep	   gedetineerden	   uit	   de	   boot	   valt.	   Dit	   derde	   en	   laatste	   hoofdstuk	   start	  met	   een	   kort	  

overzicht	  van	  de	  ontwikkeling	  en	  huidige	  regeling	  van	  het	  ongestoord	  bezoek.	  Dit	  is	  van	  belang	  

om	  na	  te	  gaan	  of	  prostitutie	  al	  dan	  niet	  reeds	  mogelijk	  is.	  Nadien	  wordt	  dieper	  ingegaan	  op	  ar-‐

gumenten	  pro	  en	  contra	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué.	  Ten	  slotte	  wordt	  prostitutie	  be-‐

licht	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  het	  gevangeniswezen	  én	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  gedetineerden	  

zelf.	  In	  dit	  laatste	  onderdeel	  wordt	  tevens	  nagegaan	  in	  hoeverre	  er	  vraag	  is	  naar	  prostitutie	  bin-‐

nen	  de	  gevangenis	  en	  in	  welke	  mate	  dit	  tegemoet	  zou	  komen	  aan	  de	  eerder	  besproken	  proble-‐

matieken.	  	  

	  

3.2	  Ongestoord	  bezoek	  

	  

3.2.1	  Achtergrond	  

	  

Het	  debat	   omtrent	   seksuele	  deprivatie	   in	  de	   gevangenis	  was	   gedurende	   lange	   tijd	  niet	   aan	  de	  

orde.	  De	  beperking	  van	  seksualiteit	  werd	  vroeger	  namelijk	  gezien	  als	  een	  normaal	  en	  aanvaard-‐

baar	   gevolg	   van	   de	   opsluiting.	   Seksuele	   activiteiten	   zouden	   niet	   vereist	   zijn	   voor	   het	   leven	   of	  

voor	   de	   gezondheid	   en	   werden	   bijgevolg	   beschouwd	   als	   een	   luxe-‐activiteit	   (Swinnen,	   1981).	  

Waar	  men	  zich	  wel	  zorgen	  over	  maakte,	  was	  masturbatie	  en	  homoseksualiteit.	  De	  ‘behandelin-‐

gen’	  hiertegen	  waren	  echter	  drastisch,	  gaande	  van	  zware	  fysieke	  arbeid	  in	  combinatie	  met	  een	  

koude	  douche,	  het	  gebruik	  van	  sedatieve	  medicatie	  tot	  zelfs	  castratie.	  Langzamerhand	  verscho-‐

ven	   de	   klemtonen	   en	  werden	   dergelijke	   vormen	   van	   behandeling	   verlaten.	   Gesteund	   door	   de	  

psychologie	  en	  de	  sociologie,	  wil	  de	  moderne	  criminologie	  vooral	  de	  detentieschade	  beperken,	  

recidive	  voorkomen	  en	  resocialisering	  bevorderen	  (Vermeulen,	  2007).	  Ongestoord	  bezoek	  kon	  
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hiertoe	  bijdragen.	  In	  de	  jaren	  60	  en	  70	  werd	  voor	  het	  eerst	  ernstig	  gediscussieerd	  over	  de	  moge-‐

lijkheden.	  Opvallend	  op	  dat	  moment	  was	  echter	  het	  weinig	  wetenschappelijk	  onderzoek	  en	  de	  

fragmentarische	  theorievorming	  omtrent	  het	  thema	  (Swinnen,	  1981).	  Hier	  kwam	  in	  de	  jaren	  90	  

verandering	   in.	  Voorafgaand	  aan	  de	  wettelijke	   regeling	   van	  het	   ongestoord	  bezoek,	  werd	  heel	  

wat	  onderzoek	  verricht.	  Zo	  ging	  in	  1998	  een	  pilootproject	  ‘intieme	  relaties’	  van	  start	  in	  de	  straf-‐

inrichtingen	  van	  Andenne,	  Brugge,	  Gent	  en	  Verviers.	  Uit	  het	  jaarverslag	  van	  1998	  van	  het	  Direc-‐

toraat-‐Generaal	  der	  Strafinrichtingen	  (nu	  Directoraat-‐Generaal	  Penitentiaire	  Inrichtingen	  of	  DG	  

EPI)	  blijkt	  dat	  het	  experiment	  positief	  geëvalueerd	  werd.	  Sindsdien	  werden	  verschillende	  initia-‐

tieven	  genomen	  omtrent	  de	  bezoekregeling.	  In	  2000	  kreeg	  het	  ongestoord	  bezoek,	  toen	  nog	  on-‐

der	  de	  benaming	  ‘conjugaal	  bezoek’,	  een	  wettelijke	  basis.	  	  	  

	  

3.2.2	  Huidige	  regeling	  	  

	  

De	  mogelijkheid	  tot	  ongestoord	  bezoek	  of	  bezoek	  zonder	  toezicht	  is	  geregeld	  in	  de	  Ministeriële	  

Omzendbrief	  van	  5	  juli	  2000	  met	  betrekking	  tot	  de	  bescherming	  van	  de	  affectieve	  relaties	  van	  de	  

gedetineerden	  met	  hun	  omgeving.	  De	  regeling	  werd	  nogmaals	  vastgelegd	  in	  de	  Basiswet	  van	  12	  

januari	  2005	  betreffende	  het	  gevangeniswezen	  en	  de	  rechtspositie	  van	  gedetineerden.	  

Deze	  regeling	  biedt	  gedetineerden	  de	  mogelijkheid	  om	  bezoek	  te	  ontvangen	  in	  een	  aangepaste	  

en	  gesloten	  ruimte,	  zonder	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  penitentiair	  bewaker.	  Hierdoor	  is	  intimiteit	  

en	  seksueel	  contact	  mogelijk	  en	  toegestaan.	  De	  hoofdreden	  voor	  de	  mogelijkheid	  tot	  ongestoord	  

bezoek,	  betreft	  de	  resocialisering.	  Breuken	  met	  het	  familiale	  milieu	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  part-‐

ner,	   kunnen	   een	   succesvolle	   resocialisering	   belemmeren.	  Ongestoord	   bezoek	   kan	   zorgen	   voor	  

een	  bestendiging	  van	  de	  relatie.	  

Er	  zijn	  wel	  een	  aantal	  voorwaarden	  verbonden	  aan	  het	  ongestoord	  bezoek,	  voor	  zowel	  de	  gede-‐

tineerde	  als	  de	  bezoeker.	  

Ten	   eerste	   dient	   de	   beklaagde	   of	   veroordeelde	   gedetineerde	  minstens	   drie	  maanden	   detentie	  

ondergaan	   te	   hebben.	   De	   bezoeker	   dient	  meerderjarig	   of	   door	   het	   huwelijk	   ontvoogd	   te	   zijn.	  

Daarnaast	  moet	   er	   sprake	   zijn	   van	   een	   duurzame	   affectieve	   relatie	   tussen	   de	   bezoeker	   en	   de	  

gedetineerde.	  Personen	  die	  hierbij	  in	  aanmerking	  komen	  zijn:	  

	  

• de	  echtgenoot	  of	  echtgenote;	  

• de	  levenspartner	  die	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  gezin;	  

• een	  familielid	  (bloed-‐	  en	  aanverwanten	  in	  de	  rechte	  lijn);	  	  
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• een	  persoon	  die	  reeds	  minstens	  6	  maanden	  belangstelling	  heeft	  getoond	  voor	  de	  gede-‐

tineerde	  in	  kwestie.	  

	  

Er	  zijn	  tevens	  een	  aantal	  uitsluitingsgronden	  uitdrukken	  geregeld	  in	  de	  Basiswet	  (2005).	  Bezoek	  

kan	  worden	  geweigerd	  indien:	  	  

	  

• de	  bezoeker	  of	  gedetineerde	  eerder	  de	  bezoekregeling	  niet	  heeft	  nageleefd	  en	  er	   rede-‐

nen	  bestaan	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  deze	  inbreuk	  op	  de	  bezoekregeling	  zich	  kan	  herhalen;	  

• de	  bezoeker	  of	  gedetineerde	  niet-‐toegelaten	  voorwerpen	  in	  de	  gevangenis	  heeft	  binnen-‐

gebracht;	  

• de	  persoonlijkheid	  van	  de	  gedetineerde	  een	  contra-‐indicatie	  vormt	  voor	  de	  toekenning	  

van	  ongestoord	  bezoek	  (multidisciplinair	  advies	  van	  de	  PSD);	  

• de	   gedetineerde	   een	   zware	   tuchtsanctie	   en	   een	   strikt	   cellulair	   regime	  ondergaat.	  Deze	  

uitsluiting	  gebeurt	  automatisch,	  zonder	  appreciatie	  van	  de	  directeur.	  	  

	  

Gedetineerden	  die	  ongestoord	  bezoek	  wensen	  te	  ontvangen	  én	  de	  personen	  die	  op	  ongestoord	  

bezoek	  wensen	  te	  komen,	  moeten	  een	  schriftelijke	  aanvraag	  indienen	  bij	  de	  directeur.	  Voor	  het	  

beoordelen	  van	  de	  aanvraag,	  doet	  de	  directeur	  beroep	  op	  de	  Psychosociale	  Dienst	  (PSD).	  De	  PSD	  

brengt	   de	   directeur	   op	   de	   hoogte	   van	   alle	   elementen	   die	   van	   belang	   zijn	   om	  hieromtrent	   een	  

beslissing	  te	  nemen.	  Uitzonderlijk	  is	  multidisciplinair	  overleg	  van	  de	  PSD	  vereist,	  namelijk	  wan-‐

neer	   de	   gedetineerde	   beschuldigd	   van	   of	   veroordeeld	   werd	   voor	   ‘misdaden	   en	   wanbedrijven	  

tegen	  de	  orde	  der	   familie	  en	  de	  openbare	  zedelijkheid’	  (Titel	  VII	  van	  Boek	  II	  van	  het	  Strafwet-‐

boek).	  De	  directeur	  neemt	  binnen	  de	  maand	  een	  beslissing.	  De	  weigering	  of	  voorlopige	  ontzeg-‐

ging	  dient	  schriftelijk	  te	  gebeuren	  en	  met	  redenen	  omkleed	  te	  zijn.	  De	  geweigerde	  aanvraag	  kan,	  

op	  vraag	  van	  de	  gedetineerde,	  na	  drie	  maanden	  opnieuw	  onderzocht	  worden	  (Van	  Den	  Berge,	  

2006).	  

	  

Uit	  bovenstaande	  beschrijving	  van	  de	  huidige	  regeling	  voor	  ongestoord	  bezoek	  wordt	  duidelijk	  

dat	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  de	  populatie	  gedetineerden	  uit	  de	  boot	  valt.	  Gedetineerden	  zonder	  

aantoonbare	  relatie	  kunnen	  niet	  genieten	  van	  ongestoord	  bezoek	  en	  krijgen	  aldus	  te	  maken	  met	  

de	   eerder	   besproken	   seksuele	   deprivatie	   en	   de	   problematische	   gevolgen	   daarvan.	   Hier	   kan	  

sprake	  zijn	  van	  een	  zekere	  vorm	  van	  discriminatie.	  Volgens	  Mine	  en	  Robert	  (2014)	  voelen	  onge-‐

huwden	   zich	  miskend	   en	   ervaren	   zij	   een	   ondraaglijke	   aangevoelde	   discriminatie.	   Dit	   werd	   in	  

eerder	  onderzoek	  van	  Burstein	  (1977)	  reeds	  aangetoond.	  Negentien	  van	  de	  twintig	  Amerikaan-‐

se	   gedetineerden	   die	   beroep	   konden	   doen	   op	   ongestoord	   bezoek	   vonden	   de	   huidige	   regeling	  



 51 

discriminerend	   ten	   opzichte	   van	   gedetineerden	   die	   hierop	   geen	   beroep	   konden	   doen.	   Hoe	   de	  

gedetineerden	  in	  Strafinrichting	  van	  Oudenaarde	  dit	  ervaren,	  komt	  later	  nog	  aan	  bod.	  	  

	  

Het	  toelaten	  van	  ongestoord	  bezoek	  door	  prostituees	  zou	  aan	  deze	  ongelijkheid	  (deels)	  een	  ein-‐

de	  kunnen	  maken.	  Volledigheidshalve	  dient	  er	  echter	  op	  gewezen	  te	  worden	  dat	  hier	  een	  nieuwe	  

vorm	  van	  discriminatie	  zou	  kunnen	  ingevoerd	  worden,	  namelijk	  tussen	  gedetineerden	  die	  zich	  

een	  prostitué	  kunnen	  veroorloven	  en	  zij	  die	  dit	  niet	  kunnen.	  Veel	  zou	  natuurlijk	  afhankelijk	  zijn	  

van	  de	  regeling	  die	  hieromtrent	  zou	  worden	  uitgewerkt	  en	  wie	  de	  kosten	  zou	  dragen.	  	  

	  

Wat	   tevens	  kan	  afgeleid	  worden	  uit	  bovenstaande	  omschrijving,	   is	  dat	  ongestoord	  bezoek	  met	  

een	  prostitué	  niet	   volledig	   uitgesloten	  wordt.	   Indien	  de	   gedetineerde	   over	   voldoende	   kapitaal	  

beschikt	  om	  de	  prostitué	  eerst	  een	  aantal	  maanden	  op	  regulier	  bezoek	  te	  laten	  komen,	  kan	  on-‐

gestoord	  bezoek	  worden	  toegestaan.	  De	  prostitué	  wordt	  in	  dit	  geval	  beschouwd	  als	  de	  partner	  of	  

vriendin	  van	  de	  gedetineerde	  in	  kwestie.	  	  

	  

3.2.3	  Overwegingen	  vanuit	  de	  literatuur	  m.b.t.	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué	  

	  

Indien	  men	  de	  mogelijkheden	  van	  prostitutie	  wil	  nagaan,	  dienen	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  duidelijk	  te	  

zijn,	  zodat	  een	  zorgvuldige	  afweging	  kan	  worden	  gemaakt.	  

Een	   overzicht	   van	   de	   pro’s	   en	   contra’s	   omtrent	   ongestoord	   bezoek	  met	   een	   prostitué	   is	   in	   de	  

literatuur	  echter	  (nog)	  niet	  terug	  te	  vinden.	  Om	  die	  reden	  werden	  de	  pro’s	  en	  contra’s	  van	  het	  

huidige	   ongestoord	   bezoek	   toegepast	   op	   het	   ongestoord	   bezoek	   met	   een	   prostitué.	   Sommige	  

argumenten	  zijn	  bruikbaar,	  andere	  nauwelijks	  of	  niet.	  	  

	  

Een	  aantal	   van	  de	   argumenten	  van	  de	  voorstanders	   van	  ongestoord	  bezoek	  gaan	  ook	  op	  voor	  

prostitutie	  in	  de	  gevangenis: 

• De	  mogelijkheid	  tot	  ongestoord	  bezoek	  zorgt	  voor	  een	  normalisering	  van	  de	   levensstijl	  

van	  gedetineerden.	  Uit	  verschillende	  onderzoeken	  is	  gebleken	  dat	  seksuele	  bevrediging	  

leidt	  tot	  een	  afname	  van	  spanningen	  en	  onderlinge	  vijandigheid	  of	  geweld	  (Hensley	  et	  al.,	  

2000).	  Zowel	  de	  partner	  als	  een	  prostitué	  kunnen	  zorgen	  voor	  seksuele	  bevrediging;	  

• Er	  zou	  sprake	  zijn	  van	  seksuele	  en	  emotionele	  frustratie	  als	  gevolg	  van	  gedwongen	  sek-‐

suele	   onthouding	   (Goetting,	   1982).	  Dit	   argument	   stemt	   in	   grote	  mate	  overeen	  met	  het	  

vorige	  argument.	  Ongestoord	  bezoek	  met	  de	  partner,	  maar	  ook	  met	  een	  prostitué,	  kan	  

dit	  voorkomen; 
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• Door	  het	  toelaten	  van	  ‘seksbezoek’,	  zowel	  van	  een	  partner	  als	  van	  een	  prostitué,	  zouden	  

gedetineerden	  minder	  neigen	  naar	  homoseksualiteit	  en	  compulsieve	  masturbatie	  (Hop-‐

per,	  1969).	  Deze	  problematieken	  werden	  eerder	  al	  besproken; 

• Ongestoord	  bezoek	  kan	  gebruikt	  worden	  als	  een	  mechanisme	  om	  het	  gedrag	  van	  gedeti-‐

neerden	   te	  beheersen.	  Enkel	   gedetineerden	  die	   zich	   aan	  de	   regels	  houden	  en	  goed	  ge-‐

drag	  vertonen,	  kunnen	  eraan	  deelnemen	  (Goetting,	  1982);	   

• De	  huidige	  regeling	  voor	  ongestoord	  bezoek	  creëert	  ongelijkheid	  tussen	  gedetineerden.	  

Ongehuwden	  worden	  miskend	  en	  gediscrimineerd	  (Mine	  &	  Robert,	  2014).	  Het	  toestaan	  

van	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué	  zou	  deze	  ongelijkheid	  ongedaan	  kunnen	  ma-‐

ken.	   

Er	  zijn	  echter	  ook	  een	  aantal	  argumenten	  pro	  ongestoord	  bezoek	  die	  niet	  van	  toepassing	  zijn	  op	  

prostitutie: 

• Ongestoord	  bezoek	  heeft	  een	  positieve	  invloed	  op	  de	  resocialisering	  en	  recidive	  van	  de	  

gedetineerde	  door	  het	  onderhouden	  van	  familiebanden	  (Vermeulen,	  2007).	  Het	  bezoek	  

van	   prostituees	   aan	   de	   gevangenis	   valt	   echter	   niet	   te	   verdedigen	   vanuit	   dit	   argument	  

aangezien	   er	   (meestal)	   geen	   sprake	   is	   van	   een familiale	   of	   persoonlijke	   band	   met	   de	  

prostitué	  in	  kwestie;	  	  

• Ongestoord	  bezoek	  bevordert	  de	  echtelijke	  stabiliteit	   (Balogh,	  1964	  &	  Burstein,	  1977).	  

Dit	  geldt	  echter	  in	  geen	  enkel	  opzicht	  voor	  prostitutie.	  

De	  onderstaande	  tegenargumenten	  gelden	  specifiek	  voor	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué.	  

Er	  wordt	  steeds	  getracht	  deze	  tegenargumenten	  te	  weerleggen:	  

	  

• Ten	  eerste	  is	  er	  het	  veiligheidsaspect.	  De	  veiligheid	  van	  de	  maatschappij	  primeert	  op	  de	  

rechten	   van	   gedetineerden	   (Hensley	   et	   al.,	   2000).	  De	   vraag	  dient	   gesteld	   te	  worden	  of	  

ongestoord	  bezoek	  met	   een	  prostitué	  meer	  veiligheidsproblemen	   stelt	   dan	  ongestoord	  

bezoek	  met	  de	  partner.	  Dit	  hoeft	  echter	  niet	  noodzakelijk	  zo	   te	  zijn.	  Daarnaast	  kunnen	  

eventuele	  bijkomende	  veiligheidsproblemen	  opgevangen	  worden	  door	  extra	  maatrege-‐

len,	  bijvoorbeeld	  door	  strengere	  controle	  of	  een	  backgroundcheck	  van	  de	  prostituees	  in	  

kwestie.	  Hier	  komen	  we	  in	  de	  laatste	  resultatensectie	  kort	  op	  terug;	  

• Het	   ongestoord	  bezoek	  door	  prostituees	   zou	   gedenigreerd	  worden	   tot	   ‘seksbezoek’	   en	  

op	  die	  manier	  een	  negatieve	  connotatie	  hebben	  (Goetting,	  1982).	  Het	  staat	  gedetineer-‐

den	  en	  prostituees	  echter	  volledig	  vrij	  om	  al	  dan	  niet	  van	  de	  mogelijkheid	  gebruik	  te	  ma-‐

ken; 

• De	  kans	  op	  besmetting	  en	  verspreiding	  van	  HIV/Aids	  en	  andere	  seksueel	  overdraagbare	  
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aandoeningen	  is	  een	  belangrijk	  argument	  contra.	  De	  prevalentie	  van	  deze	  seksueel	  over-‐

draagbare	  aandoening	  ligt	  zowel	  in	  de	  gevangenis	  als	  in	  het	  prostitutiemilieu	  veel	  hoger	  

dan	  in	  de	  samenleving	  (Dirkzwager	  e.a.,	  2009).	  Dit	  komt	  onder	  andere	  door	  een	  grotere	  

aanwezigheid	   van	   intraveneus	  druggebruik	   in	   deze	   groepen	   (Wyatt,	   2006).	  Het	   gevolg	  

hiervan	   is	  dat	  het	  risico	  op	  besmetting	  vrij	  hoog	   is	  voor	  zowel	  de	  gedetineerden	  als	  de	  

prostitué.	  Dit	   is	   een	   aanvaardbaar	   argument	   en	   daarom	   zouden	  hier	   extra	   voorzorgen	  

moeten	  genomen	  worden	  zoals	  medische	  controles	  van	  zowel	  gedetineerden	  als	  prosti-‐

tuees	  en	  het	  aanmoedigen	  van	  het	  gebruik	  van	  condooms; 

• Ook	  het	  financiële	  aspect	  speelt	  een	  rol.	  Ruimtes	  voor	  ongestoord	  bezoek	  zijn	  reeds	  be-‐

schikbaar,	   net	   als	   het	   personeel	   dat	   instaat	   voor	   het	   goede	   verloop	   ervan.	   Prostituees	  

zijn	   echter	   niet	   goedkoop.	   Uit	   een	   eerdere	   masterproef	   omtrent	   dit	   thema	   blijkt	   dat	  

slechts	  een	  minderheid	  van	  de	  gedetineerden	  van	  mening	  is	  dat	  de	  gevangenis	  zelf	  dient	  

in	  te	  staan	  voor	  de	  kosten	  die	  het	  bezoek	  van	  een	  prostitué	  met	  zich	  meebrengt.	  Onge-‐

veer	  de	  helft	  vindt	  dat	  zowel	  de	  gevangenis	  als	  de	  gedetineerde	  zelf	  elk	  een	  deel	  van	  de	  

kost	  dienen	  te	  dragen.	  De	  overige	  gedetineerden	  zijn	  van	  mening	  dat	  zij	  zelf	  dienen	  in	  te	  

staan	  voor	  het	  financiële	  aspect	  (Maes,	  2010). 

 

3.4	  Prostitutie	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  het	  gevangeniswezen	  

	  

3.4.1	  Bijzondere	  positie	  van	  prostitutie	  in	  België	  

	  

De	  bijzondere	  positie	  van	  prostitutie	   in	  België	  belemmert	  het	  pleiten	  voor	  prostitutie	   in	  de	  ge-‐

vangenis.	   Enerzijds	   is	   er	   de	   onduidelijke	  wetgeving,	   anderzijds	   de	   ietwat	   negatieve	   beeldvor-‐

ming	  door	  de	  samenleving.	  Wat	  betreft	  de	  wetgeving,	  bevindt	  prostitutie	  zich	  in	  de	  grijze	  zone.	  

Prostitutie	  op	  zelfstandige	  basis	  is	  niet	  verboden	  of	  strafbaar,	  verschillende	  activiteiten	  verbon-‐

den	  aan	  prostitutie	  daarentegen	  wel.	  	  

Artikel	  380,	  §1	  van	  het	  Strafwetboek	  zegt	  hierover	  het	  volgende:	  

	  

“Met	  een	  gevangenisstraf	  van	  een	  jaar	  tot	  vijf	  jaar	  en	  met	  een	  geldboete	  van	  vijfhonderd	  tot	  

vijfentwintigduizend	  euro,	  wordt	  gestraft:	  	  

1°	   hij	   die	   teneinde	   eens	   anders	   driften	   te	   voldoen,	   een	   meerderjarige	   zelfs	   met	   zijn	   toe-‐

stemming,	  aanwerft,	  meeneemt,	  wegbrengt	  of	  bij	  zich	  houdt	  met	  het	  oog	  op	  het	  plegen	  van	  

ontucht	  of	  prostitutie;	  

2°	  hij	  die	  een	  huis	  van	  ontucht	  of	  prostitutie	  houdt;	  	  
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3°	  hij	  die	  kamers	  of	  enige	  andere	  ruimte	  verkoopt,	  verhuurt	  of	  ter	  beschikking	  stelt	  met	  het	  

oog	  op	  prostitutie	  met	  de	  bedoeling	  een	  abnormaal	  profijt	  te	  realiseren;	  	  

4°	  hij	  die,	  op	  welke	  manier	  ook,	  eens	  anders	  ontucht	  of	  prostitutie	  exploiteert.”	  

	  

Indien	  het	  gevangeniswezen	  beroep	  zou	  doen	  op	  de	  prostitutiesector,	  is	  het	  dus	  uiterst	  belang-‐

rijk	  met	   deze	   strafbaarstellingen	   rekening	   te	   houden.	   Op	  welke	  manier	   dit	   dient	   te	   gebeuren,	  

valt	  echter	  buiten	  het	  bestek	  van	  de	  masterproef.	  

Wat	   betreft	   de	   negatieve	   beeldvorming	   dient	   gewezen	   te	  worden	   op	   het	   feit	   dat	  we	   ons	   vaak	  

afkeurend	  opstellen	  tegenover	  personen	  die	  in	  deze	  sector	  werken.	  Hoewel	  niet	  strafbaar,	  wor-‐

den	  bepaalde	  vormen	  van	  seksueel	  gedrag	  door	  een	  groot	  deel	  van	  de	  bevolking	  beschouwd	  als	  

verkeerd,	  zondig	  en	  verwerpelijk	  (Phoenix,	  1999).	  Niettegenstaande	  dit	  beeld	  de	  voorbije	  jaren	  

enigszins	   gewijzigd	   is,	   blijft	   prostitutie	   een	   delicaat	   onderwerp.	   Prostitutie	  wordt	   tevens	   vaak	  

gelinkt	  aan	  criminele	  activiteiten	  zoals	  mensenhandel,	   seksuele	  uitbuiting,	  bedreigingen,	  drug-‐

gebruik,	  enzovoort.	  Dit	  zorgt	  voor	  een	  negatieve	  connotatie	  en	  een	  stigmatisering	  van	  prostitu-‐

ees.	  	  

De	  problematisering,	  (gedeeltelijke)	  criminalisering	  en	  daaraan	  gekoppelde	  stigmatisering	  ma-‐

ken	  het	  moeilijk	  om	  prostitutie	  in	  de	  gevangenis	  bespreekbaar	  te	  maken.	  

	  

3.4.2	  Gevangenisbeleid	  

	  

3.4.2.1	  Algemeen	  

	  

De	  belangrijkste	  mentaliteitswijziging	  in	  het	  gevangenisbeleid,	  was	  ongetwijfeld	  het	  moment	  dat	  

het	  ongestoord	  bezoek	  een	  wettelijke	  basis	  kreeg.	  Ongestoord	  bezoek	  werd	  na	  een	  reeks	  piloot-‐

projecten	   in	  2000	   ingevoerd	   (zie	  eerder).	  Vanwege	  de	  voorwaarden	  die	  hierbij	  opgelegd	  wor-‐

den,	  valt	  echter	  een	  deel	  van	  de	  populatie	  gedetineerden	  uit	  de	  boot.	  Zo	   is	  ongestoord	  bezoek	  

enkel	  mogelijk	  met	  de	  echtgenote,	  een	  familielid	  of	  vaste	  partner,	  waarbij	  er	  sprake	  is	  van	  een	  

aantoonbare	  relatie	  van	  minimum	  6	  maanden.	  

Opvallend	   is	   dat	   de	   verschillende	   Vlaamse	   gevangenissen	   verschillende	   accenten	   leggen	   wat	  

betreft	  ongestoord	  bezoek.	  	  

In	  de	  gevangenis	  van	  Gent	  wordt	  ongestoord	  bezoek	  als	  volgt	  omschreven:	  
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“Wekelijks	  is	  het	  mogelijk	  om	  de	  gedetineerde	  te	  bezoeken	  in	  een	  aparte	  bezoekruimte	  waarin	  

geen	  direct	  toezicht	  wordt	  gehouden.	  Dit	  bezoek	  duurt	  2	  uur	  en	  laat	  meer	  intimiteit	  toe.	  Deze	  

bezoekvorm	  is	  van	  toepassing	  voor:	  

	  

• De	   echtgeno(o)t(e),	   de	   levenspartner	   die	   deel	   uitmaakt	   van	   het	   gezin	   of	   de	   partner	  

waarmee	  men	  reeds	  6	  maanden	  een	  duurzame	  relatie	  heeft	  (dit	  moet	  men	  kunnen	  be-‐

wijzen);	  	  

• De	  meerderjarige	  bloed-‐	  of	  aanverwant	  in	  de	  rechte	  lijn	  (grootouders,	  ouders,	  kinderen,	  

kleinkinderen)	  en	  de	  meerderjarige	  broers,	  zussen,	  ooms,	  tantes	  of	  voogd.	  Hierbij	  moet	  

de	  verwantschap	  aangetoond	  worden.”	  	  	  

	  

Deze	  omschrijving	  verschilt	  enigszins	  met	  die	  van	  de	  gevangenis	  Leuven-‐Hulp:	  	  

	  

“Na	  één	  maand	  hechtenis	  kan	  een	  gedetineerde	  bij	  de	  directie	  een	  aanvraag	  doen	  voor	  onge-‐

stoord	  bezoek.	  Zowel	  de	  persoon	  die	  op	  bezoek	  wenst	  te	  komen	  als	  de	  gedetineerde	  moeten	  de-‐

ze	  aanvraag	  schriftelijk	  doen.	  Tijdens	  dit	  bezoek	  kan	  de	  gedetineerde	  in	  een	  daartoe	  voorziene	  

ruimte	  ongestoord	  samen	  zijn	  met	  zijn	  bezoeker.	  	  

	  

• Er	  kan	  enkel	  ongestoord	  bezoek	  aangevraagd	  worden	  van	  meerderjarige	  personen;	  	  

• De	   gedetineerde	   moet	   kunnen	   aantonen	   dat	   hij	   al	   minstens	   zes	   maanden	   een	   rela-‐

tie	  heeft	  met	  de	  bezoeker;	  	  

• Niet	   alleen	   partners	   komen	   in	   aanmerking,	   maar	   ook	   een	   familielid	   of	   een	   goede	  

	  vriend(in).”	  	  	  

	  

In	  deze	  omschrijving	   is	  het	  dus	  niet	   langer	  vereist	  dat	  het	  bij	  niet-‐familieleden	  om	  een	   levens-‐

partner	   gaat.	   De	   tijdsvoorwaarde	   van	   zes	   maanden	   blijft	   echter	   gehandhaafd,	   waardoor	   een	  

prostitué	  in	  principe	  niet	  in	  aanmerking	  komt.	  Deze	  voorwaarde	  is	  nochtans	  niet	  expliciet	  in	  de	  

wet	  terug	  te	  vinden.	  	  

Op	   basis	   van	   getuigenissen	   op	   een	   forum	   voor	   familie	   en	   vrienden	   van	   gedetineerden3,	   blijkt	  

echter	  dat	  er	  in	  sommige	  gevallen	  een	  kloof	  is	  tussen	  het	  officiële	  en	  het	  officieuze.	  	  

	  

“Bij	  ons	   in	  Hoogstraten	  was	  het	  precies	  allemaal	  wel	  een	  pak	  gemakkelijker.	  We	  moesten	  

kunnen	  aantonen	  dat	  we	  3	  maanden	  samen	  waren,	  ik	  moest	  regelmatig	  op	  bezoek	  komen”,	  

aldus	  een	  bezoeker	  van	  het	  forum.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  www.thuisfront.be	  (zie	  ook	  bibliografie)	  



 56 

	  

Hoewel	  de	  betrouwbaarheid	  van	  deze	  informatie	  in	  vraag	  gesteld	  kan	  worden,	  kunnen	  ook	  vra-‐

gen	  gesteld	  worden	  over	  de	  mate	  waarin	  in	  de	  praktijk	  aan	  de	  tijdsvoorwaarde	  en	  andere	  voor-‐

waarden	  voldaan	  wordt.	  	  

	  

Wat	  prostitutie	  betreft,	  werd	  geen	  enkele	  Vlaams	  gevangenis	  gevonden	  waar	  dit,	  althans	  op	  pa-‐

pier,	  wordt	   toegelaten.	  Dit	   toont	   aan	  dat	   er	   bij	   de	   regeling	   van	  ongestoord	  bezoek	  nog	   steeds	  

wordt	   vastgehouden	  aan	  de	  doelstelling	   van	  het	  behoud	  van	  bestaande,	   affectieve	   relaties.	  De	  

mogelijke	  positieve	  gevolgen	  van	  het	  seksueel	  contact	  op	  zich,	  worden	  vandaag	  nog	  niet	  (offici-‐

eel)	  erkend	  (Vermeulen,	  2007).	  Hoe	  de	  verschillende	  gevangenisdirecties	  in	  België	  staan	  tegen-‐

over	  het	  toelaten	  van	  prostitutie	  in	  de	  gevangenis,	  valt	  buiten	  het	  bestek	  van	  deze	  masterproef.	  

Hieronder	  wordt	  wel	  het	  standpunt	  van	  de	  directie	  van	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde	  bespro-‐

ken.	  	  

	  

3.3.1.2	  Strafinrichting	  Oudenaarde	  

	  

De	  strafinrichting	  van	  Oudenaarde	  heeft	  geen	  eigen	  omschrijving	  van	  het	  ongestoord	  bezoek	  en	  

neemt	   de	   bepalingen	   van	   de	   ‘Ministeriële	  Omzendbrief	   van	   5	   juli	   2000	  met	   betrekking	   tot	   de	  

bescherming	  van	  de	  affectieve	  relaties	  van	  de	  gedetineerden	  met	  hun	  omgeving’	  over.	  	  

	  

Uit	  een	  aantal	  informele	  gesprekken	  met	  de	  directie	  van	  de	  strafinrichting.	  blijkt	  dat	  het	  bezoek	  

van	  prostituees	  aan	  de	  gevangenis	  reeds	  uitzonderlijk	  voorkomt.	  Dit	  is	  vooral	  het	  geval	  bij	  gede-‐

tineerden	  die	  kapitaalkrachtig	  zijn	  en	  de	  prostitué	  in	  kwestie	  een	  aantal	  keer	  op	  regulier	  bezoek	  

kunnen	  laten	  komen.	  Op	  die	  manier	  worden	  zij	  na	  verloop	  van	  tijd	  beschouwd	  als	  de	  ‘partner’	  of	  

‘vriendin’.	  Hierop	  wordt	  bij	  het	  beschrijven	  van	  de	  resultaten	  nog	  terug	  gekomen.	  	  

De	  directie	  van	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde	  is	  voorstander	  van	  het	  prostitutie-‐idee.	  Zijn	  me-‐

ning	  luidt	  dat	  alles	  wat	  in	  de	  samenleving	  mogelijk	  is,	  ook	  in	  de	  gevangenis	  mogelijk	  moet	  zijn.	  

Aangezien	  prostitutie	   zich	  nog	   in	  de	  grijze	   zone	  van	  de	  wet	  bevindt	   en	  deel	  uitmaakt	  van	  een	  

gedoogbeleid,	  is	  het	  wel	  noodzakelijk	  dat	  er	  eerst	  voorzien	  wordt	  in	  een	  wettelijke	  regeling.	  De	  

vraag	  of	  het	  toelaten	  van	  prostituees	  geen	  nieuwe	  vorm	  van	  discriminatie	  in	  de	  hand	  zou	  wer-‐

ken,	  namelijk	  tussen	  zij	  die	  het	  zich	  kunnen	  veroorloven	  en	  zij	  die	  dit	  niet	  kunnen,	  werd	  negatief	  

beantwoord.	  Dit	   zou	  namelijk	  met	  alles	  het	  geval	   zijn,	  bijvoorbeeld	  het	  bezitten	  van	  materiële	  

zaken	  op	  cel,	  mogelijkheid	  tot	  kantine,	  het	  dragen	  van	  merkkledij	  in	  de	  vrije	  tijd,	  enzovoort.	  	  
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3.3.2	  Internationale	  positie	  België	  

	  

Internationaal	  gezien	  neemt	  België	  een	  tussenpositie	  in.	  Er	  zijn	  3	  soorten	  landen	  te	  onderschei-‐

den	  in	  de	  tegemoetkoming	  aan	  seksuele	  deprivatie.	  Ten	  eerste	  zijn	  er	  landen	  die	  helemaal	  geen	  

regeling	  voorzien	  en	  waar	  ongestoord	  bezoek	  niet	  mogelijk	  is,	  ook	  niet	  met	  de	  echtgeno(o)t(e).	  

Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  Duitsland,	  Engeland,	  Finland,	  Griekenland,	  Oostenrijk,	  Spanje,	  ...	  Voor-‐

beelden	   van	   landen	   die	   een	   regeling	   voor	   ongestoord	   bezoek	   hadden,	  maar	   hier	   intussen	   op-‐

nieuw	  van	  afgestapt	  zijn,	  zijn	  Chili,	  Colombia	  en	  Peru.	  Bij	  de	  eerste	  twee	  landen	  waren	  negatieve	  

ervaringen	  de	  oorzaak	  van	  de	  afschaffing.	   In	  Chili	   zorgde	  de	   invoering	  van	  het	  ongestoord	  be-‐

zoek	  voor	  een	  sterk	  gevoel	  van	  ongelijkheid	  tussen	  gedetineerden	  die	  hier	  rechten	  op	  hadden	  en	  

gedetineerden	  zonder	   relatie,	  wat	   zorgde	  voor	  onrust	   en	  opstanden.	   In	  Colombia	  daarentegen	  

escaleerde	  de	  situatie	  zo	  dat	  na	  verloop	  van	  tijd	  ook	  prostituees	  de	  gevangenis	  binnen	  geraak-‐

ten.	  In	  Peru	  was	  de	  afschaffing	  dan	  weer	  het	  gevolg	  van	  personeels-‐	  en	  plaatsgebrek	  (Swinnen,	  

1981).	  Een	  tweede	  groep	   landen	  voorziet	   in	  een	  regeling	  voor	  conjugaal	  bezoek.	  Hier	  geldt	  als	  

voorwaarde	  dat	  men	  getrouwd	  is	  of	  een	  aantoonbare,	  stabiele	  relatie	  van	  minstens	  6	  maanden	  

heeft.	  Dit	  sluit	  het	  bezoek	  van	  prostituees	  in	  principe	  uit.	  Voorbeelden	  hier	  zijn	  de	  meeste	  Ame-‐

rikaanse	  landen,	  Nederland,	  Canada,	  Zweden,	  België,	  enzovoort.	  Een	  derde	  en	  laatste	  groep	  lan-‐

den	   laat	  ook	  prostituees	   toe	   tot	  het	  ongestoord	  bezoek.	  Deze	   landen	  vertonen	  onderling	  grote	  

verschillen.	  In	   Ecuador	   en	   Honduras	   bijvoorbeeld	   kunnen	   gedetineerden	   zonder	   vaste	   relatie	  

bezoek	  ontvangen	  van	  een	  prostitué.	  In	  El	  Salvador	  gaat	  men	  nog	  iets	  verder	  en	  is	  zowel onge-‐

stoord	  bezoek	  van	  de	  echtgenote	  of	  partner	  als	  een	  prostitué	  mogelijk,	  alsook	  een	  combinatie.	  

De	  regeling	  in	  Mexico	  en	  Guatemala	  is	  dan	  weer	  minder	  duidelijk	  en	  vooral	  afhankelijk	  van	  het	  

interne	   reglement	   van	   de	   gevangenissen	   (Vermeulen,	   2007).	   Deze	   voorbeelden	   tonen	   aan	   dat	  

ongestoord	   bezoek	   door	   prostituees	   niet	   zo	   onmogelijk	   is	   als	   door	   de	  meeste	  mensen	   wordt	  

aangenomen.	  

	  

3.4	  Prostitutie	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  gedetineerden	  
	  

3.4.1	  Basisbeginselen	  	  

	  

Vanuit	  het	  perspectief	  van	  gedetineerden	  worden	  de	  doelstellingen	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  straf	  

en	   de	   daaraan	   verbonden	   basisbeginselen	   als	   uitgangspunt	   naar	   voren	   geschoven.	  Het	   betreft	  

een	   rechtspositionele	   benadering.	   De	   Basiswet	   van	   12	   januari	   2005	   betreffende	   het	   gevange-‐

niswezen	  en	  de	  rechtspositie	  van	  de	  gedetineerden	  voorziet	  in	  een	  aantal	  relevante	  basisbegin-‐



 58 

selen,	   zijnde	  het	   legaliteitsbeginsel,	   het	   schadebeperkingsbeginsel,	   het	   normaliseringsbeginsel,	  

het	  responsabiliseringsbeginsel	  en	  het	  participatiebeginsel.	  	  

	  

3.4.1.1	  Legaliteitsbeginsel	  

	  
Het	  legaliteitsbeginsel	  bepaalt	  dat	  de	  vrijheidsberoving	  zelf	  de	  straf	  uitmaakt.	  Dit	  impliceert	  dat	  

gevangenissen	  geen	  andere	  beperkingen	  van	  sociale,	  burgerlijke,	  culturele	  of	  andere	  aard	  mogen	  

opleggen	  dan	  deze	  die	  onlosmakelijk	  verbonden	  zijn	  met	  de	  veroordeling	  of	  die	  wettelijk	  voor-‐

zien	  zijn	  (Verbruggen	  &	  Verstraeten,	  2010).	  De	  detentie	  wordt	  met	  andere	  woorden	  herleid	  tot	  

de	  loutere	  beperking	  van	  de	  vrijheid	  om	  te	  gaan	  en	  staan	  waar	  men	  wil	  (Daems,	  2009).	  De	  vraag	  

die	  hier	   gesteld	  kan	  worden	   is	   of	   seksuele	  deprivatie	   al	   dan	  niet	   ‘onlosmakelijk’	   verbonden	   is	  

met	  de	  veroordeling.	  	  

	  

3.4.1.2	  Schadebeperkingsbeginsel	  	  

	  

Het	  tweede	  basisbeginsel	  is	  gericht	  op	  het	  maximaal	  beperken	  van	  detentieschade.	  	  

Het	  eindrapport	  van	  de	  ‘Commissie	  Basiswet	  gevangeniswezen	  en	  rechtspositie	  van	  gedetineer-‐

den’	  (2000)	  erkent	  uitdrukkelijk	  het	  bestaan	  van	  detentieschade:	  

	  

“Omdat	   de	   tenuitvoerlegging	   van	   een	   vrijheidsstraf,	   alle	   goede	   bedoelingen	   van	  wie	   dan	  

ook	  ten	  spijt,	  een	  voorspelbaar	  risico	  inhoudt	  om	  meer	  schade	  aan	  te	  richten	  dan	  nuttige	  ef-‐

fecten	  te	  sorteren,	  moet	  het	  een	  primaire	  opdracht	  zijn	  detentieschade	  te	  voorkomen	  of	  al-‐

thans	  zoveel	  mogelijk	  te	  verminderen	  (…)”.	  

	  

De	  basiswet,	  art.	  6,	  §2	  (2005)	  vermeldt	  hieromtrent	  het	  volgende:	  

	  

“Bij	   de	   uitvoering	   van	   de	   vrijheidsstraf	   of	   de	   vrijheidsbenemende	  maatregelen	   dient	   ver-‐

mijdbare	  detentieschade	  voorkomen	  te	  worden”.	  

	  

Er	  mag	  met	  andere	  woorden	  ook	  geen	  sprake	  zijn	  van	  leedtoevoeging	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  

gevangenisstraf.	  Toegepast	  op	  deze	  masterproef,	  kan	  men	  zich	  de	  vraag	  stellen	  of	  seksuele	  de-‐

privatie	  al	  dan	  niet	  vermijdbaar	  is	  in	  de	  gevangeniscontext.	  	  

Het	   schadebeperkingsbeginsel	   wordt	   beschouwd	   als	   een	   noodzakelijke	   voorwaarde	   voor	   de	  

realiseerbaarheid	  van	  andere	  doelstellingen	  zoals	  o.a.	  re-‐integratie	  en	  herstel.	  Om	  een	  effectieve	  
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beperking	   van	   detentieschade	   te	   bereiken,	   dient	  men	   de	   gevangenis	   als	   ‘totale	   institutie’	   (zie	  

eerder)	  zoveel	  mogelijk	  af	  te	  bouwen	  (Dupont,	  1998).	  	  

Dit	  beginsel	  wordt	  verder	  geoperationaliseerd	  door	  middel	  van	  het	  normaliseringsbeginsel,	  het	  

respecterings-‐	  en	  responsabiliseringsbeginsel	  en	  het	  participatiebeginsel	  (Vermeulen,	  2007).	  

	  

3.4.1.3	  Normaliseringsbeginsel	  

	  

Het	  normaliseringsbeginsel	   is	  eigenlijk	  een	  positieve	  formulering	  van	  het	  schadebeperkingsbe-‐

ginsel.	  Het	  houdt	   in	  dat	  er	  wordt	  getracht	  de	   levensomstandigheden	  binnen	  de	  gevangenis	  zo-‐

veel	  mogelijk	  overeen	  te	  stemmen	  met	  de	  levensomstandigheden	  in	  de	  vrije	  samenleving	  (Snac-‐

ken,	  2002).	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  het	  recht	  op	  het	  dragen	  van	  eigen	  kledij	  en	  schoeisel,	   te-‐

werkstelling	  binnen	  de	  gevangenis	  en	  bepalingen	  omtrent	  contacten	  van	  gedetineerden	  met	  de	  

buitenwereld.	  	  

	  

3.4.1.4	  Responsabiliseringsbeginsel	  	  

	  

Het	  respecterings-‐	  en	  responsabiliseringsbeginsel	  houdt	  in	  dat	  de	  fysieke,	  psychosociale	  en	  ma-‐

teriële	   omstandigheden	  waarin	   de	   detentie	   plaatsvindt,	   de	   waardigheid	   van	   de	  mens	  moeten	  

eerbiedigen,	   het	  behoud	  of	  de	   groei	   van	  het	   zelfrespect	  mogelijk	  moeten	  maken	  en	  de	   gedeti-‐

neerden	  moeten	  aanspreken	  op	  hun	  individuele	  en	  sociale	  verantwoordelijkheid	  (VRG-‐Alumni,	  

2005).	   Geïnspireerd	   op	   Erving	   Goffman,	   wijst	   de	   Commissie	   Basiswet	   in	   haar	   eindrapport	  

(2000)	  op	  het	  ‘totale’	  karakter	  van	  de	  gevangenis:	  

	  

“Aan	  de	  gedetineerde	  worden	   in	  de	  huidige	   stand	  van	  zaken	  de	  mogelijkheden	  ontnomen	  

om	  de	  persoonlijke	  verantwoordelijkheid	  voor	  zijn	  leven	  en	  voor	  dat	  van	  anderen	  in	  handen	  

te	  nemen.	  Eén	  van	  de	  belangrijkste	  hinderpalen	  daartoe	  is	  dat	  de	  gedetineerde,	  niet	  zelden	  

tot	  zijn	  eigen	  frustratie,	  van	  alles	  wordt	  ‘ontzorgd’.	  De	  reglementering	  en	  de	  overname	  van	  

de	  verzorging	  door	  het	  instituut	  gevangenis	  brengt	  de	  gedetineerde	  in	  een	  situatie	  van	  ver-‐

regaande	  afhankelijkheid	  van	  anderen”.	  	  

	  

Dit	  brengt	  ons	   terug	  naar	  de	   ‘pains	  of	   imprisonment’	  die	  eerder	  werden	  besproken,	   in	  het	  bij-‐

zonder	  het	  gebrek	  aan	  autonomie.	  	  
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3.4.1.5	  Participatiebeginsel	  

	  

Het	   participatiebeginsel	   ten	   slotte,	   is	   eveneens	   bedoeld	   om	   detentieschade	   zoveel	  mogelijk	   te	  

vermijden.	  De	  gevangenisstraf	  mag	  niet	  enkel	  benaderd	  worden	  vanuit	  het	   instituut	  met	  diens	  

belangen,	  maar	  eveneens	  vanuit	  de	  beleving	  van	  de	  gedetineerden,	  hun	  waarden,	  noden,	  belan-‐

gen	   en	   behoeften.	   Daarom	  moeten	   inspanningen	   geleverd	   worden	   om	   gedetineerden	   tot	   vol-‐

waardige	  gespreks-‐	  en	  overlegpartners	  te	  maken	  in	  het	  kader	  van	  besluitvormingsprocessen	  die	  

hen	  aanbelangen	  (Dupont,	  1998).	  	  	  

Dit	  komt	  in	  de	  wet	  tot	  uiting	  door	  middel	  van	  de	  oprichting	  van	  een	  overlegorgaan	  en	  door	  gede-‐

tineerden	   meer	   te	   betrekken	   bij	   het	   uitwerken	   van	   een	   individueel	   detentieplan	   (Commissie	  

Basiswet	  Gevangeniswezen,	  2000).	  

	  

3.4.2	  Art.	  8	  EVRM	  

	  

Art.	  8	  van	  het	  Europees	  Verdrag	  tot	  Bescherming	  van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  en	  Fundamentele	  

Vrijheden	   (EVRM)	   bepaalt	   het	   recht	   op	   eerbiediging	   van	   privé-‐,	   familie-‐	   en	   gezinsleven.	   Dit	  

houdt	  het	  volgende	  in:	  	  

	  

“Een	  ieder	  heeft	  recht	  op	  respect	  voor	  zijn	  privéleven,	  zijn	  familie-‐	  en	  gezinsleven,	  zijn	  wo-‐

ning	  en	  zijn	  correspondentie.	  Geen	  inmenging	  van	  enig	  openbaar	  gezag	  is	  toegestaan	  in	  de	  

uitoefening	  van	  dit	  recht,	  dan	  voor	  zover	  bij	  de	  wet	  is	  voorzien	  en	  in	  een	  democratische	  sa-‐

menleving	  noodzakelijk	  is	  in	  het	  belang	  van	  de	  nationale	  veiligheid,	  de	  openbare	  veiligheid	  

of	  het	  economisch	  welzijn	  van	  het	  land,	  het	  voorkomen	  van	  wanordelijkheden	  en	  strafbare	  

feiten,	  de	  bescherming	  van	  de	  gezondheid	  of	  de	  goede	  zeden	  of	  voor	  de	  bescherming	  van	  de	  

rechten	  en	  vrijheden	  van	  anderen”.	  	  

	  

Uit	  de	  rechtspraak	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (EHRM)	  blijkt	  echter	  dat	  

gedetineerden	  dit	  artikel	  niet	  kunnen	  inroepen	  om	  ongestoord	  bezoek	  af	   te	  dwingen	  en	  dus	  al	  

helemaal	  niet	  om	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué	  af	   te	  dwingen.	  Er	  worden	  in	  dit	  artikel	  

namelijk	  uitdrukkelijk	  uitzonderingen	  bepaald,	  zijnde	  wettelijke	  uitzonderingen	  en	  uitzonderin-‐

gen	  voor	  het	  nastreven	  van	   legitieme	  doelen	  (voorkomen	  van	  wanordelijkheden,	  strafbare	   fei-‐

ten,	  ...).	  Hier	  dient	  wel	  steeds	  het	  noodzakelijkheidscriterium	  vervuld	  te	  zijn.	  De	  Europese	  recht-‐

spraak	  maakt,	  wat	  gedetineerden	  betreft,	  gemakkelijk	  gebruik	  van	  deze	  uitzonderingen.	  Het	  feit	  

dat	  men	  nog	   strenger	   is	  wanneer	  het	   gaat	  om	  niet-‐familieleden,	  maakt	  het	   afdwingen	  van	  het	  

bezoek	  van	  een	  prostitué	  zeer	  onwaarschijnlijk	  (Vermeulen,	  2007).	  
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3.4.3	  Resultaten	  

	  

3.4.3.1	  Vraagzijde	  

	  

Vraag	  

Een	  opvallende	  vaststelling	   is	   dat	  de	   vraag	  naar	  prostituees	  niet	   zo	   groot	   is	   als	  men	   in	   eerste	  

instantie	  zou	  verwachten.	  Hoewel	  uit	  het	  empirisch	  onderzoek	  blijkt	  dat	  geen	  enkele	  respondent	  

uitdrukkelijk	  gekant	  is	  tegen	  het	  idee	  van	  prostitutie,	  zijn	  er	  toch	  behoorlijk	  wat	  respondenten	  

die	   van	  de	  mogelijkheid	   geen	   gebruik	   zouden	  maken.	  Hiervoor	  werden	  verschillende	   redenen	  

aangehaald.	  	  

Ten	  eerste	  zijn	  er	  een	  aantal	  respondenten	  die	  weigeren	  te	  betalen	  voor	  seks	  omdat	  het	  indruist	  

tegen	  hun	  principes.	  	  

	  

“Het	   is	   altijd	   tegen	   mijn	   principes	   geweest	   da	   ik	   moest	   betalen	   voor	   seks.	   Betalen	   voor	  

seks…	  Ik	  vind	  da	  absurd	  in	  feite”	  (respondent	  4).	  

	  

Daarnaast	  zijn	  niet	  alle	  respondenten	  te	  vinden	  voor	  ‘betekenisloze’	  seks	  met	  een	  onbekende.	  	  	  

	  

“Ik	  pijs	  dat	  da	  misschien	  mijne	  vrouwelijke	  kant	  is…	  Er	  moet	  nog	  altijd	  iéts	  zijn	  voor	  seks	  te	  

hebben”	  (respondent	  7).	  

	  

Ten	  derde	  heerst	   er	   soms	   twijfel	   over	  de	  mate	  waarin	   een	  prostitué	  het	   beroep	  op	  vrijwillige	  

basis	  uitoefent.	  	  

	  

“Dan	  begin	  ik	  eerst	  te	  denken	  van…	  Da	  meiske,	  die	  prostitué,	  wordt	  zij	  gedwongen?	  Is	  het	  

eigen	  keuze?”	  (respondent	  5).	  	  

	  

Ook	  de	  kostprijs	  van	  een	  bezoek	  aan	  of	  van	  een	  prostitué	  is	  een	  factor	  die	  bepaalde	  gedetineer-‐

den	   tegenhoudt.	   Binnen	   de	   gevangenis	   verdient	  men	  meestal	   onvoldoende	   om	   naast	   bijvoor-‐

beeld	  de	  afbetaling	  van	  de	  burgerlijke	  partij	  en	  aankopen	  in	  de	  kantine,	  een	  prostitué	  te	  kunnen	  

betalen.	  Desondanks	  vindt	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  dat	  de	  kost	  volledig	  

door	  de	  gedetineerde	  zelf	  moet	  worden	  gedragen.	  	  

	  

“Tis	  voor	  uw	  eigen	  plezier,	  dus…	  En	  ja,	  logica	  is,	  pijs	  nie	  dat	  de	  staat	  daarin	  ga	  meebetalen	  

eigenlijk.	  Het	  is	  zogezegd	  een	  luxeprobleem”	  (respondent	  10).	  
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Toch	  deelt	  niet	  iedereen	  deze	  mening.	  Terwijl	  er	  een	  aantal	  zijn	  die	  een	  fiftyfifty	  regeling	  accep-‐

tabel	  vinden,	  zijn	  er	  ook	  die	  vinden	  dat	  het	  gevangeniswezen	  zelf	  voor	  de	  kosten	  moet	  instaan.	  

Dit	  is	  echter	  een	  discussie	  die	  pas	  van	  belang	  wordt	  wanneer	  er	  ernstig	  wordt	  nagedacht	  over	  de	  

mogelijkheden	  van	  prostitutie	  binnen	  de	  gevangenis.	  	  

	  

Ten	  slotte	  werd	  aangehaald	  dat	  het	  aantal	  voormalige	  bedpartners	  van	  de	  prostitué	  meespeelt,	  

alsook	  het	  feit	  dat	  erover	  geroddeld	  zal	  worden	  of	  het	  geringe	  respect	  ten	  opzichte	  van	  vrouwen	  

die	  het	  beroep	  uitoefen.	  	  

Dit	  wil	   echter	   niet	   zeggen	   dat	   deze	   respondenten	   het	   idee	   om	   prostitutie	   toe	   laten,	   afkeuren.	  

Integendeel,	  velen	  pleitten	  mee	  voor	  de	  invoering	  ervan.	  

	  

“We	  hebben	   elektrokantine,	  we	  hebben	  buitenkantine,	  we	  hebben	  de	  gewone	   kantine,	  we	  

hebben	  de	  kledingkantine.	  Ja,	  sekskantine.	  Het	  hoort	  bij	  het	  leven,	  het	  is	  een	  basiselement”	  

(respondent	  9).	  	  

	  

Uiteraard	  zijn	  er	  ook	   respondenten	  die	  wel	  van	  deze	  diensten	  gebruik	  zouden	  maken.	  Dit	   zijn	  

zeer	  vaak	  personen	  die	  nog	  geen	  enkele	  ervaring	  hebben	  met	  prostitutie	  en	  daar	  buiten	  de	  ge-‐

vangenis	   geen	  beroep	  op	   zouden	  doen.	  Hun	  verblijf	   in	  de	  gevangenis	   zorgt	   er	   echter	  voor	  dat	  

men	  dit	  nu	  wel	  zou	  overwegen.	  Logischerwijs	  is	  dit	  te	  wijten	  aan	  het	  gebrek	  aan	  seksuele	  activi-‐

teiten	   tijdens	   de	   detentie.	   Een	   frappante	   vaststelling	   is	   dat	   ook	   respondenten	  met	   een	   relatie	  

beroep	  zouden	  doen	  op	  een	  prostitué	  indien	  ze	  vrijgezel	  zouden	  zijn.	  	  

	  

Het	  valt	  tevens	  op	  dat	  de	  respondenten	  het	  prostitutie-‐idee	  vooral	  gunstig	  vinden	  voor	  langge-‐

straften.	   De	   omschrijving	   van	   langgestraften	   in	   deze	   masterproef,	   strookt	   echter	   niet	   met	   de	  

omschrijving	  van	   langgestraften	  door	  gedetineerden.	  De	  respondenten	  bedoelen	  straffen	  vanaf	  

10	  jaar	  en	  dus	  niet	  straffen	  vanaf	  3	  jaar.	  Dit	  wijst	  erop	  dat	  de	  respondenten	  ervan	  overtuigd	  zijn	  

dat	  seksuele	  deprivatie	  vooral	  voor	  zeer	  lang	  gestraften	  een	  zware	  last	  is.	  Toch	  zijn	  de	  meesten	  

het	   eens	  dat	   er	   geen	  onderscheid	  mag	  gemaakt	  worden	   tussen	  kort-‐	   en	   langgestraften	  als	  het	  

gaat	   om	   het	   toelaten	   van	   prostituees.	   Dit	   zou	   namelijk	   zorgen	   voor	   frustraties	   en	   onderlinge	  

spanningen.	  Op	  deze	  mogelijke	  problematiek	  komen	  we	  verder	  nog	   terug.	  Een	   tweetal	   gedeti-‐

neerden	  gaat	  hiermee	  niet	  akkoord	  en	  vindt	  het	  noodzakelijk	  dat	  er	  een	  onderscheid	  gemaakt	  

wordt.	  Niet	  alleen	  naar	  strafduur,	  maar	  tevens	  naar	  delict.	  Dit	  zou	  vooral	  nodig	  zijn	  om	  de	  risi-‐

co’s	  verbonden	  aan	  dergelijke	  regeling	  zoveel	  mogelijk	  te	  beperken.	  	  
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Huidige	  situatie	  

Zoals	  eerder	  vermeld	  door	  de	  gevangenisdirecteur,	  meneer	  Claus,	  zou	  prostitutie	  in	  de	  Strafin-‐

richting	   te	   Oudenaarde	   reeds	   uitzonderlijk	   voorkomen.	   In	   het	   empirisch	   onderzoek	   werd	   dit	  

onderzocht	  en	  bevestigd	  door	  de	  respondenten.	  	  

Gezien	  de	  dubbele	  bevestiging,	  kunnen	  we	  er	  van	  uit	  gaan	  dat	  ongestoord	  bezoek	  met	  een	  pros-‐

titué	  wel	  degelijk	  voorkomt,	  ook	  al	  is	  dit	  in	  theorie	  uitgesloten.	  Het	  gaat	  wel	  duidelijk	  om	  uitzon-‐

derlijke	  gevallen:	  

	  

“Maar	  niet	  iedereen	  éh	  (…).	  Dat	  is	  misschien	  3	  procent	  of	  4	  procent	  in	  heel	  België,	  van	  alle	  

gevangenissen,	  die	  hun	  da	  kunnen	  permitteren”	  (respondent	  16).	  

	  

Alternatieven	  

Een	  zeer	  opmerkelijke	  vaststelling	  is	  dat	  er	  spontaan	  alternatieven	  voor	  prostitutie	  naar	  voren	  

werden	  geschoven.	  Zo	  geven	  veel	  gedetineerden	  de	  voorkeur	  aan	  een	  versoepeling	  van	  de	  hui-‐

dige	  regeling	  met	  betrekking	  tot	  ongestoord	  bezoek,	  in	  plaats	  van	  een	  nieuwe	  regeling	  omtrent	  

ongestoord	  bezoek	  met	  een	  prostitué.	  	  

Uit	  de	  literatuur	  bleek	  reeds	  dat	  de	  huidige	  regeling	  omtrent	  het	  ongestoord	  bezoek	  als	  oneerlijk	  

of	  discriminerend	  wordt	  beschouwd.	  Dit	  gevoel	  heerst	  ook	  onder	  de	  grote	  meerderheid	  van	  de	  

respondenten	  uit	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde.	  Hoewel	  een	  aantal	  gedetineerden	  begrip	  heb-‐

ben	  voor	  de	  regeling	  en	  de	  beperkingen	  ervan,	  pleitten	  alle	  respondenten	  toch	  voor	  een	  versoe-‐

peling.	  Het	  gaat	  dan	  vooral	  om	  een	  versoepeling	  van	  de	  tijdsvoorwaarde	  van	  6	  maanden.	  Zoals	  

eerder	  aangegeven,	  moeten	  gedetineerden	  kunnen	  bewijzen	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  duurzame	  

relatie	  van	  minstens	  6	  maanden	  alvorens	  ongestoord	  bezoek	  kan	  worden	   toegestaan.	  Als	  men	  

dit	  niet	  kan	  bewijzen,	  moet	  de	  persoon	  die	  op	  ongestoord	  bezoek	  wil	  komen	  minstens	  6	  maan-‐

den	  interesse	  tonen	  in	  de	  gedetineerde	  in	  kwestie.	  Deze	  strenge	  regeling	  maakt	  het	  voor	  alleen-‐

staande	  gedetineerden	  praktisch	  onmogelijk	  om	  ongestoord	  bezoek	  te	  krijgen.	  	  

	  

“Welke	   vrouw	  gaat	   er	   eerst	   6	  maanden	  naar	  hier	   komen	  om	  dan	   erachter	   ongestoord	   te	  

hebben?	  Da	  is	  belachelijk”	  (respondent	  13).	  

	  

Naast	  een	  kortere	  of	  zelfs	  helemaal	  geen	  wachttijd,	  wil	  men	  het	  ongestoord	  bezoek	  ook	  toegan-‐

kelijk	  maken	  voor	  iedereen.	  	  

	  

“Ook	  gewoon	  een	  vriendin	  da	  ge	  kent	  of	  iemand	  da	  je	  zegt	  van	  kijk,	  ik	  kan	  hier	  iemand	  laten	  

komen	  om	  er	  seks	  mee	  te	  hebben	  zonder	  ervoor	  te	  betalen.	  Dat	  zou	  moeten	  kunnen	  vind	  ik,	  
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voor	  iedereen.	  Da	  gebeurt	  buiten	  ook	  da	  ge	  met	  iemand	  naar	  bed	  gaat	  waarmee	  ge	  geen	  re-‐

latie	  hebt	  of	  da	  je	  een	  one	  night	  stand	  hebt”	  	  

(respondent	  3).	  	  

	  

Een	  ander	  alternatief	  dat	  meer	  dan	  eens	  werd	  aangehaald,	  is	  een	  soort	  van	  dating	  mogelijkheid.	  

Een	  aantal	  gedetineerden	  gaven	  aan	  dat	  ze	  graag	  de	  kans	  zouden	  krijgen	  om	  vanuit	  de	  gevange-‐

nis	   nieuwe	  mensen	   te	   leren	   kennen	   om	   zo	   op	   termijn	   een	   nieuwe	   relatie	   te	   kunnen	   aangaan.	  

Gezien	  het	  verbod	  op	  internet	  binnen	  de	  gevangenis,	  zijn	  reguliere	  datingsites	  niet	  toegankelijk	  

voor	  gedetineerden.	  Nochtans	  zou	  dergelijk	  systeem	  volgens	  een	  aantal	  gedetineerden	  positieve	  

effecten	  hebben	  op	  de	  re-‐integratie	  in	  de	  maatschappij	  en	  op	  mogelijke	  recidive.	  	  

	  

“Er	  zou	  zoiets	  moeten	  zijn	  dat	  de	  gevangenen	  kunnen	  contact	  leggen,	  mensen	  leren	  kennen.	  

Want	  er	  zijn	  veel	  mensen	  op	  zoek	  naar	  een	  relatie	  die	  zeggen:	  als	  ik	  buiten	  kom,	  sta	  ik	  daar	  

terug	  alleen	  en	   is	  de	  kans	  dat	   ik	  domme	  dingen	  ga	  doen	  veel	  groter	  dan	  da	   ik	  een	  relatie	  

zou	  kunnen	  aanknopen.	  Maar	  begint	  maar	  es	  van	  hier	  uit	  éh”	  (respondent	  20).	  	  

	  

Ten	  slotte	  had	  respondent	  13	  een	  wel	  zeer	  extravagant	  alternatief	  bedacht	  voor	  prostituees.	  Hij	  

stelde	  voor	  ‘beroep	  te	  doen’	  op	  vrouwelijke	  medegedetineerden	  voor	  seksuele	  diensten.	  	  

	  

“Tzijn	  er	  zoveel	  nu	  in	  Brugge	  en	  in	  Hasselt,	  van	  die	  vrouwen	  die	  geen	  seks	  hebben,	  die	  ook	  

alleenstaande	  zijn	  en	  ze	  zouden	  daar	  ook	  kunnen	  beroep	  op	  doen.	  Want	  er	  staan	  daar	  veel	  

vrouwen	  voor	  open,	  zeker	  weten”.	  

	  

Dit	   voorstel	   zou	   hoogstwaarschijnlijk	   op	   nog	   een	   pak	  minder	   begrip	   kunnen	   rekenen	  dan	  het	  

prostitutie-‐idee.	  	  

	  

3.4.3.2	  Oplossing	  voor	  de	  problematiek?	  	  

	  

Naast	  de	  vraag	  of	  er	  überhaupt	  wel	  vraag	  is	  naar	  prostitutie	  binnen	  de	  gevangenis,	  is	  het	  uiter-‐

aard	  belangrijk	  om	  na	  te	  gaan	  of	  dit	  de	  problematiek	  van	  seksuele	  deprivatie	  zou	  kunnen	  redu-‐

ceren	  of	  oplossen.	  Om	  het	  geheel	  overzichtelijk	  te	  houden,	  wordt	  de	  structuur	  van	  de	  literatuur-‐

studie	  gevolgd.	  	  
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Emotioneel	  en	  fysiek	  leed	  

Uit	  de	  resultaten	  hierboven	  bleek	  reeds	  dat	  het	  emotioneel	  en	  zeker	  het	  fysiek	  leed	  dat	  seksuele	  

deprivatie	  teweegbrengt,	  beperkt	   is.	  Toch	  zien	  veel	  respondenten	  op	  dit	  vlak	  voordelen	  bij	  het	  

toelaten	  van	  prostituees.	  Het	  zou	  in	  de	  eerste	  plaats	  kunnen	  zorgen	  voor	  een	  vermindering	  van	  

de	  stress	  die	  gedetineerden	  ervaren	  als	  gevolg	  van	  zowel	  seksuele	  deprivatie	  als	  de	  opsluiting	  in	  

het	   algemeen.	  Daarnaast	   zou	  het	  ook	  bevorderlijk	   zijn	  voor	  de	   sfeer	   en	   rust	   in	  de	  gevangenis.	  

Respondent	  6	  verklaart	  dit	  als	  volgt:	  	  

	  

“Als	  we	  seks	  hebben,	  zijn	  we	  gelukkig,	  da	  is	  gewoon	  zo”.	  

	  

Seksuele	   activiteiten	   zouden	  dus	   een	  positieve	   invloed	  hebben	  op	  de	   individuele	   gemoedstoe-‐

stand.	  Of	  prostitutie	  effectief	  een	  oplossing	  is,	  kan	  echter	  betwijfeld	  worden.	  

	  

“Ge	  kunt	  hier	  de	  mensen	  ook	  nie	  hele	  dagen	  laten	  seksen	  aan	  één	  stuk	  door	  éh	  (lacht).	  Na-‐

tuurlijk	   is	   iedereen	  happy	  als	   ze	   terugkomen	  van	  ongestoord,	  maar	   is	  dat	  dan	  een	  oplos-‐

sing?	  Ik	  weet	  het	  nie	  ze”	  (respondent	  4).	  

	  

Ook	  respondent	  5	  heeft	  zijn	   twijfels,	  vooral	  over	  de	  mate	  waarin	  de	  seksuele	  activiteit	  op	  zich	  

bijdraagt	  tot	  een	  betere	  gemoedstoestand:	  	  

	  

“Zijde	  gelukkig	  omda	  je	  seks	  gehad	  hebt	  of	  zijde	  gelukkig	  omda	  je	  liefde	  gehad	  hebt?	  Ik	  was	  

gelukkig	  omda	  mijn	  vriendin	  daar	  was,	  nie	  omda	  ik	  seks	  had	  gehad”.	  	  

	  

Uit	  eerdere	  resultaten	  is	  inderdaad	  reeds	  gebleken	  dat	  de	  respondenten	  liefde,	  affectie,	  warmte	  

en	  genegenheid	  belangrijker	  vinden	  dan	  seksuele	  activiteiten	  op	  zich.	  Uitgaande	  van	  dit	  stand-‐

punt	   zou	   kunnen	  worden	   geconcludeerd	   dat	   prostituees	   weinig	   zouden	   bijdragen	   aan	   de	   ge-‐

moedstoestand	  of	  aan	  het	  oplossen	  van	  de	  emotionele	  gevolgen	  van	  seksuele	  deprivatie.	  Toch	  

mag	  men	  niet	  vergeten	  dat	  ook	  de	  seks	  op	  zich	  gemist	  wordt,	  zij	  het	  in	  mindere	  mate	  dan	  liefde	  

en	   affectie.	   Volgens	   respondent	  14	   zou	  het	   bezoek	   van	   een	  prostitué	   gedetineerden	  de	   kracht	  

kunnen	  geven	  om	  door	  te	  zetten:	  

	  

“Er	   zijn	   veel	  mensen	  die	   van	  de	   pedalen	   schieten,	   die	   de	   courage	   verliezen.	   Zo	   van:	   ja,	   ik	  

moet	  nog	  zo	  lang	  in	  den	  bak.	  Maar	  moesten	  ze	  af	  en	  toe	  nekeer	  bezoek	  krijgen	  van	  ne	  pros-‐

titué,	  da	  moe	  nie	  alle	  dagen	  zijn	  maar	  af	   en	   toe,	   zouden	  ze	  misschien	  wel	  de	  moed	   terug	  

vinden	  om	  te	  zeggen:	  verdorie,	  we	  moeten	  ervoor	  gaan	  om	  gezond	  buiten	  te	  komen”.	  	  
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Volgens	  diezelfde	  respondent	  zou	  dit	  verkregen	  doorzettingsvermogen	  leiden	  tot	  minder	  suïcide	  

binnen	  de	  gevangenis.	  De	  rol	  van	  de	  prostitué	  is	  in	  dit	  geval	  dus	  veel	  ruimer	  dan	  louter	  seksuele	  

dienstverlening.	  De	   regeling	   zou	   tegemoet	   komen	  aan	   seksuele	  deprivatie,	  maar	   evenzeer	   aan	  

andere	  problematieken	  die	  al	  dan	  niet	  eigen	  zijn	  aan	  de	  opsluiting.	  	  

	  

Verder	  zou	  de	  mogelijkheid	  tot	  prostitutie,	  volgens	  respondent	  13,	  tevens	  een	  oplossing	  kunnen	  

bieden	  voor	  pedofilie.	  Het	  zou	  namelijk	  kunnen	  helpen	  om	  ‘het	  systeem	  niet	  te	  verliezen’.	  

	  

Ten	  slotte	  werd	  reeds	  duidelijk	  dat	  op	  basis	  van	  de	   resultaten	  niet	  met	  zekerheid	  kon	  gesteld	  

worden	  dat	  seksuele	  frustratie	  leidt	  tot	  meer	  agressie.	  Er	  kan	  dus	  ook	  niet	  nagegaan	  worden	  of	  

het	  toelaten	  van	  prostituees	  hier	  een	  oplossing	  zou	  bieden.	  Respondenten	  die	  overtuigd	  zijn	  van	  

een	   link	   tussen	   agressie	   en	   seksuele	   frustratie,	   geloven	   dat	   de	  mogelijkheid	   tot	   prostitutie	   de	  

onderlinge	  agressie	  aanzienlijk	  zou	  reduceren.	  Omgekeerd	  denken	  de	  andere	  respondenten	  lo-‐

gischerwijs	  dat	  dit	  helemaal	  geen	  invloed	  zou	  hebben.	  	  

	  

Aangezien	  er	  van	  fysiek	  leed	  ten	  gevolge	  van	  seksuele	  deprivatie	  geen	  sprake	  was,	  zou	  de	  moge-‐

lijkheid	  tot	  prostitutie	  hier	  weinig	  invloed	  op	  hebben.	  Het	  zou	  wel	  de	  stress	  die	  gepaard	  gaat	  met	  

andere	  ‘gevangenispijnen’	  kunnen	  verzachten.	  	  

	  

Hier	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  de	  mogelijkheid	  tot	  prostitutie	  voor	  sommigen	  wel	  degelijk	  

positieve	  effecten	  zou	  hebben	  op	  het	  emotioneel	  welbevinden.	  Dit	  is	  echter	  in	  grote	  mate	  afhan-‐

kelijk	  van	  de	  persoonlijkheid	  en	  de	  standpunten	  van	  de	  gedetineerde.	  Of	  prostitutie	  ook	  het	  fy-‐

siek	  leed	  zou	  kunnen	  verzachten,	  is	  niet	  aan	  de	  orde	  aangezien	  fysiek	  leed	  ten	  gevolge	  van	  sek-‐

suele	  deprivatie	  afwezig	  blijkt	  te	  zijn.	  	  

	  

Compulsieve	  masturbatie	  

Hoewel	  geen	  enkele	  respondent	  aangaf	  compulsief	  te	  masturberen,	  denken	  de	  meesten	  wel	  dat	  

het	   voorkomt	   binnen	   de	   gevangenis.	   De	  meningen	   omtrent	   prostitutie	   als	   oplossing	   daarvoor	  

zijn	  echter	  verdeeld.	  Volgens	  een	  aantal	  gedetineerden	  staat	  masturbatie	  los	  van	  andere	  seksue-‐

le	  activiteiten	  en	  is	  het	  probleem	  niet	  op	  te	  lossen.	  	  

	  

“Op	  50	  mannen	  zijn	  er	  49	  die	  masturberen	  ondanks	  da	  ze	  seks	  hebben	  met	  hun	  vrouw.	  Da	  

heeft	  daar	  niets	  mee	  te	  maken”	  (respondent	  13).	  	  

	  

Daarnaast	  zou	  ook	  de	  frequentie	  van	  het	  bezoek	  te	  laag	  zijn	  om	  effectieve	  veranderingen	  in	  het	  

masturbatiepatroon	  teweeg	  te	  brengen.	  Toch	  zijn	  er	  ook	  een	  aantal	  respondenten	  die	  wel	  gelo-‐
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ven	  dat	  er	  algemeen	  gezien	  minder	  gemasturbeerd	  zou	  worden,	  maar	  of	  prostitutie	  een	  oplos-‐

sing	  voor	  compulsieve	  masturbatie	  zou	  zijn,	  wordt	  betwijfeld.	  	  

	  

Noodgedwongen	  homoseksualiteit	  

Geen	   enkele	   respondent	   gaf	   aan	   betrokken	   te	   zijn	   bij	   homoseksuele	   activiteiten,	  waardoor	   de	  

eventuele	  impact	  van	  prostitutie	  hierop	  moeilijk	  na	  te	  gaan	  is.	  Zoals	  eerder	  aangetoond,	  denken	  

veel	  respondenten	  dat	  er	  al	  een	   ‘homoseksueel	  kantje’	  aanwezig	  moet	  zijn	  om	  over	  te	  gaan	  tot	  

vrijwillige	  seksuele	  activiteiten	  met	  medegedetineerden.	  Het	  is	  in	  dit	  geval	  wel	  mogelijk	  dat	  ge-‐

detineerden	  niet	  overgaan	  tot	  homoseksualiteit	  wanneer	  ze	  een	  alternatief,	  namelijk	  prostitutie,	  

hebben.	  	  

Respondent	  12	  was	  hiervan	  overtuigd:	  

	  

“Die	  mensen	  zouden	  daar	  beginnen	  naar	  leven,	  zo	  naar	  die	  één	  of	  twee	  keer	  per	  maand	  en	  

zodus	  hun	  vijs	  terug	  schroeven	  en	  geen	  homo	  worden	  maar	  normaal	  blijven”.	  	  

	  

Ervan	  uitgaande	  dat	  noodgedwongen	  homoseksualiteit	  effectief	  voorkomt,	  zou	  prostitutie	  hier-‐

aan	  wel	  kunnen	  tegemoet	  komen	  en	  bijgevolg	  ook	  alle	  negatieve	  effecten	  ervan	  kunnen	  vermij-‐

den.	  	  

	  

Seksueel	  misbruik	  

Net	  als	  noodgedwongen	  homoseksualiteit	  komt	  seksueel	  misbruik	  in	  België	  waarschijnlijk	  min-‐

der	  voor	  dan	  in	  Amerika.	  	  

Uit	   de	   literatuur	   is	   gebleken	  dat	   conjugaal	   of	   ongestoord	  bezoek	  mogelijks	   verkrachting	   in	   de	  

gevangenis	   zou	   helpen	   voorkomen.	   Sterk	   empirisch	   bewijs	   ontbrak	   echter.	   De	   belangrijkste	  

vraag	  is	  of	  dit	  kan	  doorgetrokken	  worden	  naar	  ongestoord	  bezoek	  van	  een	  prostitué.	  De	  menin-‐

gen	  van	  de	   respondenten	  hieromtrent	  zijn	  verdeeld.	  Velen	  denken	  dat	  prostitutie	  wel	  degelijk	  

kan	  bijdragen	  tot	  een	  vermindering	  van	  seksueel	  misbruik,	  vooral	  in	  situaties	  zoals	  in	  Amerika.	  

Een	  aantal	  andere	  respondenten	  zijn	  er	  echter	  van	  overtuigd	  dat	  prostituees	  weinig	  aan	  de	  situ-‐

atie	  zouden	  veranderen.	  	  

Eerdere	  resultaten	  brachten	  aan	  het	   licht	  dat	  voornamelijk	  gedetineerden	  die	  veroordeeld	  zijn	  

voor	  pedofilie	  slachtoffer	  worden	  van	  seksueel	  misbruik.	  Uitzonderlijk	  kan	  het	  ook	  gaan	  om	  een	  

afrekening	  omtrent	  drugs.	  Aangezien	  seksueel	  misbruik	  hier	  dus	  niets	  te	  maken	  heeft	  met	  sek-‐

suele	  frustraties,	  zou	  prostitutie	  waarschijnlijk	  weinig	  bijdragen	  aan	  het	  oplossen	  van	  deze	  pro-‐

blematiek.	  	  
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Mogelijke	  problemen	  

Naast	  het	  feit	  of	  prostitutie	  al	  dan	  niet	  een	  oplossing	  zou	  bieden	  voor	  de	  verschillende	  problema-‐

tische	   gevolgen	   van	   seksuele	   deprivatie,	   kan	   dit	   een	   aantal	   problemen	   opleveren	   op	   andere	  

vlakken.	  De	  meeste	  respondenten	  haalden	  zelf	  spontaan	  verschillende	  kwesties	  aan.	  	  

Het	  eerste	  probleem	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  veiligheid	  in	  de	  gevangenis.	  Er	  werden	  verschillende	  

mogelijke	  veiligheidsrisico’s	  vermeld.	  	  

Zo	  zou	  het	  volgens	  sommige	  respondenten	  kunnen	  dat	  er	  meer	  verboden	  goederen,	   in	  het	  bij-‐

zonder	  drugs,	  gesmokkeld	  zouden	  worden.	  	  

	  

“Als	  het	  risico	  bestaat	  dat	  er	  illegale	  dingen	  worden	  binnengebracht	  tijdens	  het	  bezoek,	  zul-‐

len	  ze	  de	  kans	  groter	  achten	  dat	   iemand	  die	  al	   in	  de	  grijze	  zone	  zit,	  bepaalde	  zaken	  mee	  

gaat	  binnenbrengen”	  (respondent	  7).	  	  

	  

Dit	  risico	  werd	  echter	  vaak	  weerlegd:	  

	  

“Een	  prostitué	  doet	  gewoon	  haar	  werk,	  pakt	  haar	  geld	  en	  voor	  de	  rest	  trekt	  ze	  het	  haar	  niet	  

aan”	  (respondent	  2).	  	  

	  

Het	   risico	  dat	  de	   familie	   verboden	  middelen	  binnenbrengt,	  wordt	  veel	   groter	   geacht.	  Het	   is	   in	  

deze	   context	   wel	   belangrijk	   dat	   zou	   gewerkt	   worden	   met	   ‘professionele’	   prostituees,	   die	   op	  

voorhand	  door	  de	  gevangenissen	  gescreend	  worden.	  	  

Daarnaast	  blijken	  ook	  seksueel	  overdraagbare	  aandoeningen	  een	  punt	  van	  bezorgdheid	  te	  zijn.	  

Uit	  de	  literatuur	  kwam	  naar	  voren	  dat	  de	  prevalentie	  van	  HIV/Aids	  zowel	  bij	  gedetineerden	  als	  

bij	  prostituees	  ettelijke	  malen	  hoger	  ligt	  dan	  in	  de	  samenleving.	  Deze	  bezorgdheid	  is	  dus	  zeker	  

niet	  onterecht.	  De	  respondenten	  wijzen	   in	  dit	  verband	  op	  het	  belang	  van	  het	  gebruik	  van	  con-‐

dooms.	  Ook	  hier	   zijn	   opnieuw	   ‘professionele’	   prostituees	  nodig	  waarmee	  duidelijke	   afspraken	  

kunnen	  gemaakt	  worden	  om	  zo	  risico’s	  op	  soa’s	  te	  elimineren.	  	  

	  

Opmerkelijk	  was	  dat	  veel	  respondenten	  ook	  dachten	  aan	  de	  veiligheid	  van	  de	  prostitué	  zelf.	  	  

	  

“Sommigen	  gaan	  dan	  denken	  omda	  ze	  betalen,	  da	  ze	  alles	  mogen.	  Of	  die	  zullen	  misschien	  be-‐

paalde	  pornofilm	  scènes	  willen	  naspelen	  die	  dan	  misschien	  in	  het	  verkeerde	  keelgat	  schieten	  bij	  

de	  dame	  in	  kwestie.	  Ik	  denk	  dat	  die	  ook	  wel	  grenzen	  hebben	  éh”	  (respondent	  17).	  	  

	  

Het	  gaat	  dus	  om	  een	  risico	  dat	  verbonden	  is	  aan	  het	  wijdverspreide	  gebruik	  van	  pornografisch	  

materiaal	  binnen	  de	  gevangenis.	  Hier	  werd	  aangehaald	  dat	  naast	  de	  screening	  van	  de	  prostitué,	  
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ook	  de	  gedetineerden	  geënquêteerd	  moeten	  worden.	  Dit	  soort	  enquêtes	  worden	  al	  vaak	  uitge-‐

voerd	  bij	  het	  huidige	  ongestoord	  bezoek	  wanneer	  de	  gedetineerde	  veroordeeld	  is	  voor	  bijvoor-‐

beeld	  zedenfeiten.	  	  

	  

Een	  ander	  probleem,	  los	  van	  de	  veiligheidsrisico’s,	  is	  het	  mogelijks	  creëren	  van	  een	  nieuwe	  vorm	  

van	  discriminatie.	  Hoewel	  de	  directeur	  van	  de	  Strafinrichting	  Oudenaarde	  dit	  weerlegde,	  denken	  

een	  aantal	  respondenten	  dat	  er	  interne	  jaloezie	  en	  onderlinge	  spanningen	  kunnen	  ontstaan.	  	  

	  

“Iemand	  zonder	  geld	  kan	  zich	  geen	  prostitué	  veroorloven	  en	  den	  anderen	  me	  geld,	  kan	  bij	  wijze	  

van	  spreken	  heel	  de	  cataloog	  uitkiezen.	  Dus	  wie	  weet	  gaat	  da	  wel	  voor	  meer	  frustratie	  zorgen	  

als	  iemand	  zich	  verongelijkt	  ga	  voelen.	  Of	  misschien	  zal	  da	  voor	  sommige	  mensen	  foutief	  als	  een	  

statussymbool	  gezien	  worden”	  (respondent	  17).	  	  

	  

Dit	  blijkt	  echter	  met	  alles	  zo	  te	  zijn	  en	  is	  niet	  vermijdbaar	  indien	  de	  gedetineerde	  zelf	  zou	  moe-‐

ten	  instaan	  voor	  de	  kosten.	  De	  meningen	  van	  de	  respondenten	  over	  wie	  verantwoordelijk	  dient	  

te	  zijn	  voor	  het	  financiële	  plaatje,	  werden	  reeds	  besproken.	  	  

Ook	  het	  feit	  dat	  prostitutie	  in	  de	  samenleving	  zich	  momenteel	  in	  de	  grijze	  zone	  van	  de	  wet	  be-‐

vindt	   en	   er	   gebruikt	   gemaakt	  wordt	   van	   een	   gedoogbeleid,	  maakt	   het	   onwaarschijnlijk	   dat	   er	  

snel	  verandering	  zal	  komen	  in	  de	  gevangenissen.	  

	  

“Ze	   proberen	   de	   prostitutie	   buiten	   ook	   aan	   banden	   te	   leggen	   en	   zoveel	   mogelijk	   uit	   het	  

straatbeeld	  te	  trekken.	  Dan	  kunnen	  ze	  da	  nie	  maken	  om	  het	  hierbinnen	  toe	  te	  laten.	  Dat	  is	  

nie	  realistisch”	  (respondent	  11).	  

	  

Nauw	  verbonden	  hiermee	   is	   de	   reputatie	   van	  prostituees	   en	  prostitutiewerk	   in	  het	   algemeen.	  

Dezelfde	  respondent	  haalt	  aan	  dat	  prostituees	  vaak	  op	  een	  slecht	  blad	  staan:	  

	  

“Wie	  doet	  da	  vaak…	  Mensen	  zonder	  papieren,	  mensen	  die	  uit	  het	  buitenland	  komen	  of	  men-‐

sen	  die	  zelf	  een	  drugprobleem	  hebben”.	  	  

	  

Ten	  slotte	  is	  er	  nog	  een	  probleem	  eigen	  aan	  de	  Strafinrichting	  van	  Oudenaarde,	  namelijk	  de	  be-‐

perkte	   infrastructuur.	  Momenteel	  zijn	  er	  te	  weinig	  ruimtes	  beschikbaar	  om	  naast	  het	  reguliere	  

ongestoord	  bezoek	  eveneens	  prostituees	  toe	  te	  laten.	  	  

	  

Deze	  mogelijke	  problematieken	   zorgen	   ervoor	  dat	   de	  meeste	   respondenten	  bijzonder	  nuchter	  

zijn	   over	   de	   kans	   dat	   prostitutie	   binnen	  de	   gevangenis	   ooit	  werkelijkheid	   zal	  worden.	  Dit	   on-‐
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danks	  het	  feit	  dat	  de	  meeste	  gedetineerden	  voorstander	  zijn	  van	  het	  idee.	  Zij	  die	  denken	  dat	  de	  

mogelijkheid	  er	  wel	  zal	  komen,	  geven	  aan	  dat	  dit	  waarschijnlijk	  nog	  wel	  enkele	  jaren	  zal	  duren.	  	  

	  

3.5	  Tussentijds	  besluit	  
	  

De	  huidige	  regeling	  met	  betrekking	  tot	  ongestoord	  bezoek	  sluit	  het	  bezoek	  van	  prostituees	  in	  

principe	  uit.	  Toch	  bevestigden	  zowel	  de	  respondenten	  als	  de	  gevangenisdirecteur	  dat	  dit	  reeds	  

uitzonderlijk	  voorkomt.	  Desondanks	  konden	  we	  vaststellen	  dat	  de	  vraag	  naar	  prostitutie	  binnen	  

de	  gevangenis	  beperkter	  is	  dan	  in	  eerste	  instantie	  verwacht.	  Veel	  respondenten	  haalden	  spon-‐

taan	  redenen	  aan	  om	  geen	  beroep	  te	  doen	  op	  een	  prostitué,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  financiële	  kost,	  

persoonlijke	  principes,	  twijfels	  over	  de	  vrijwilligheid	  van	  de	  prostitué,	  enzovoort.	  Er	  werden	  dan	  

ook	  spontaan	  allerhande	  alternatieven	  voorgesteld.	  De	  meest	  voorkomende,	  die	  ondersteund	  

werd	  door	  bijna	  alle	  respondenten,	  was	  een	  versoepeling	  van	  de	  huidige	  regeling,	  die	  momen-‐

teel	  als	  discriminerend	  wordt	  ervaren.	  Zo	  wil	  men	  in	  plaats	  van	  prostitutie	  eerder	  de	  mogelijk-‐

heid	  krijgen	  sneller	  ongestoord	  bezoek	  te	  ontvangen,	  ook	  met	  personen	  waarmee	  men	  geen	  lief-‐

desrelatie	  heeft.	  Toch	  was	  niemand	  expliciet	  gekant	  tegen	  het	  idee	  van	  prostitutie	  in	  het	  alge-‐

meen.	  	  

Er	  waren	  ook	  respondenten	  die,	  indien	  mogelijk,	  wel	  effectief	  van	  de	  seksuele	  dienstverlening	  

gebruik	  zouden	  maken.	  Het	  gebrek	  aan	  seksuele	  activiteiten	  binnen	  de	  gevangenis	  is	  hiervoor	  de	  

voornaamste	  reden.	  Volgens	  de	  respondenten	  zouden	  vooral	  langgestraften	  baat	  hebben	  bij	  

dergelijke	  mogelijkheid.	  Toch	  vinden	  de	  meesten	  dat	  er	  geen	  onderscheid	  mag	  gemaakt	  worden	  

naar	  strafduur	  bij	  het	  al	  dan	  niet	  toelaten	  van	  prostituees	  tot	  het	  ongestoord	  bezoek.	  	  

Verder	  werd	  duidelijk	  in	  welke	  mate	  prostitutie	  kan	  bijdragen	  tot	  het	  oplossen	  van	  de	  problema-‐

tiek	  van	  seksuele	  deprivatie.	  	  

Het	  emotioneel	  leed	  bleek	  eerder	  al	  beperkt	  te	  zijn,	  maar	  toch	  zou	  de	  mogelijkheid	  tot	  prostitu-‐

tie	  een	  positief	  effect	  kunnen	  hebben	  op	  het	  emotioneel	  welbevinden	  van	  sommige	  gedetineer-‐

den.	  De	  voordelen	  moeten	  vooral	  gezocht	  worden	  in	  de	  richting	  van	  het	  verminderen	  van	  stress	  

ten	  gevolge	  van	  een	  samenloop	  van	  allerhande	  problematieken	  binnen	  de	  gevangenis.	  	  

Of	  prostitutie	  daarnaast	  een	  oplossing	  zou	  zijn	  voor	  compulsieve	  masturbatie	  wordt	  door	  de	  

respondenten	  sterk	  betwijfeld.	  Masturbatie	  zou	  weinig	  te	  maken	  hebben	  met	  andere	  seksuele	  

activiteiten	  en	  daarenboven	  zou	  de	  frequentie	  van	  het	  bezoek	  te	  laag	  zijn	  om	  effectief	  verande-‐

ringen	  teweeg	  te	  brengen.	  	  

Er	  zou	  wel	  een	  effect	  zijn	  op	  noodgedwongen	  homoseksualiteit,	  indien	  dit	  zou	  voorkomen.	  Maar	  

zoals	  in	  het	  vorige	  hoofdstuk	  reeds	  aangegeven,	  werd	  er	  geen	  enkele	  respondent	  gevonden	  die	  

betrokken	  was	  bij	  (noodgedwongen)	  homoseksuele	  activiteiten.	  	  
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Ten	  slotte	  werden	  een	  heleboel	  mogelijke	  problemen	  die	  prostitutie	  met	  zich	  zou	  kunnen	  mee-‐

brengen,	  besproken.	  Naast	  veiligheidsrisico’s,	  zou	  er	  mogelijks	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  discrimina-‐

tie	  ontstaan,	  wat	  onderlinge	  spanningen	  en	  jaloezie	  zou	  kunnen	  creëren.	  	  

Alles	  bij	  elkaar	  genomen,	  geloven	  slechts	  weinig	  gedetineerden	  dat	  dit	  hele	  prostitutie-‐idee	  ooit	  

werkelijkheid	  zal	  worden.	  	  
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III.	  Besluit	  en	  aanbevelingen	  
	  

In	  deze	  masterproef	  werd	  aangetoond	  dat	  een	  gevangenisstraf	  heel	  wat	  meer	   inhoudt	  dan	  een	  

loutere	  vrijheidsberoving.	  In	  het	  eerste	  hoofdstuk	  werd	  duidelijk	  dat	  gedetineerden	  gedurende	  

hun	  detentie	  verschillende	   ‘gevangenispijnen’	  ervaren,	  bijvoorbeeld	  de	  deprivatie	  van	  vrijheid,	  

goederen	  en	  diensten,	  autonomie,	  veiligheid,	   structuur,	   steun,	  emotionele	   feedback,	   zekerheid,	  

activiteiten,	  enzovoort.	  Uit	  de	  resultaten	  bleek	  dat	  al	  deze	  ‘gevangenispijnen’	  nog	  steeds	  actueel	  

zijn,	  zij	  het	  dat	  er	  grote	  individuele	  verschillen	  bestaan	  tussen	  de	  respondenten.	  	  

De	  focus	  van	  deze	  masterproef	   lag	  echter	  op	  de	  deprivatie	  van	  heteroseksuele	  contacten,	  kort-‐

weg	  seksuele	  deprivatie.	  Gedetineerden	  zonder	  aantoonbare	  affectieve	   relatie	  van	  minimum	  6	  

maanden	  hebben	  geen	  recht	  op	  ongestoord	  bezoek	  en	  leiden	  dus	  gedwongen	  een	  celibatair	   le-‐

ven.	  De	   doelstelling	   van	   het	   onderzoek	   bestond	   uit	   het	   krijgen	   van	   inzicht	   in	   de	   beleving	   van	  

deze	   problematiek	   door	   gedetineerden	   en	   hun	   perceptie	   omtrent	   een	  mogelijke	   tegemoetko-‐

ming	  hieraan,	  zijnde	  prostitutie.	  Om	  dit	  te	  bereiken	  werd	  aan	  de	  hand	  van	  kwalitatieve	  face-‐to-‐

face	  interviews	  een	  antwoord	  gezocht	  op	  de	  eerder	  gestelde	  onderzoeksvragen.	  Gezien	  de	  grote	  

respons	  is	  het	  duidelijk	  dat	  dit	  onderwerp	  leeft	  binnen	  de	  gevangenis.	  

	  

De	   literatuur	  wees	  op	  verschillende	  problematische	  gevolgen	  van	  seksuele	  deprivatie.	  Emotio-‐

neel	  leed	  is	  daar	  één	  van,	  al	  blijft	  dit	  volgens	  de	  resultaten	  meestal	  beperkt	  tot	  een	  daling	  van	  het	  

zelfvertrouwen.	  Van	  fysiek	  leed	  ten	  gevolge	  van	  deze	  deprivatie	  zou	  geen	  sprake	  zijn.	  

De	  uiting	  van	  deze	  problematiek	  in	  het	  gedrag	  van	  de	  gedetineerden	  blijkt	  gering	  te	  zijn,	  hoewel	  

op	  basis	  van	  de	  resultaten	  niet	  kon	  worden	  vastgesteld	  of	  er	  een	  link	  is	  tussen	  seksuele	  depriva-‐

tie	  en	  agressie.	  Hiervoor	  is	  verder	  onderzoek	  vereist.	  Daarnaast	  is	  het	  wel	  mogelijk	  dat	  bepaalde	  

gedetineerden	   compulsief	   gaan	  masturberen.	   Hoewel	   geen	   enkele	   respondent	   aangaf	   zelf	   een	  

problematisch	  masturbatiepatroon	  te	  vertonen,	  was	  men	  er	  wel	  van	  overtuigd	  dat	  dit	  aanwezig	  

is	   binnen	   de	   gevangenis.	   Van	   het	   probleem	   van	   noodgedwongen	   homoseksualiteit	   zou	  weinig	  

sprake	  zijn.	  Volgens	  de	  respondenten	  zou	  er	  reeds	  een	  ‘homoseksueel	  kantje’	  aanwezig	  moeten	  

zijn	  alvorens	  men	  hiertoe	  overgaat.	  Seksueel	  misbruik	   ten	  slotte,	  zou	  weinig	   te	  maken	  hebben	  

met	  seksuele	  deprivatie	  en/of	   frustratie.	  Het	  zou	  eerder	  gaan	  om	  het	  afrekenen	  of	  vernederen	  

van	  personen	  die	  veroordeeld	  zijn	  voor	  pedofilie.	  	  

In	  tegenstelling	  tot	  wat	  de	  literatuur	  aangeeft,	  zijn	  de	  problemen	  die	  door	  de	  gedetineerden	  er-‐

varen	  worden	  als	   specifiek	  gevolg	  van	  seksuele	  deprivatie	  dus	  eerder	  beperkt.	  Dit	   is	  vooral	   te	  

wijten	  aan	  het	  feit	  dat	  er	  vooral	  Amerikaanse	  literatuur	  werd	  teruggevonden.	  Hier	  dient	  ook	  wel	  

rekening	   gehouden	   te	  worden	  met	   de	  mogelijkheid	  dat	  men	  dergelijke	   toestanden	  wenst	   ver-‐
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borgen	  te	  houden	  voor	  de	  buitenwereld.	  Verder	  onderzoek	  op	  basis	  van	  anonieme	  surveys	  zou	  

dit	  risico	  kunnen	  beperken.	  	  

	  

Eén	  van	  de	  belangrijkste	   vaststelling	  was	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	   van	  de	   respondenten	  

liefde	  en	  affectie	  meer	  mist	  dan	  seksuele	  contacten	  op	  zich.	  Hier	  kan	  een	  prostitué	  uiteraard	  niet	  

aan	  tegemoetkomen.	  Het	  wordt	  ook	  sterk	  betwijfeld	  of	  prostitutie	  een	  oplossing	  zou	  bieden	  voor	  

de	  eerder	  besproken	  problematieken,	  aangezien	  zij	  vaak	  weinig	  te	  maken	  hebben	  met	  seksuele	  

deprivatie.	  

Niettemin	   is	  er	  wel	  vraag	  naar.	  De	  mogelijkheid	   tot	  prostitutie	  zou	  namelijk	  kunnen	  bijdragen	  

aan	  het	  reduceren	  van	  stress	  als	  gevolg	  van	  de	  opsluiting	   in	  het	  algemeen	  en	  de	  verschillende	  

gevangenispijnen	  in	  het	  bijzonder.	  Het	  zou	  dus	  niet	  gaan	  om	  een	  specifieke	  oplossing	  voor	  sek-‐

suele	  deprivatie,	  maar	  kan	  hier	  uiteraard	  wel	  toe	  bijdragen.	  	  

Het	  werd	  echter	  snel	  duidelijk	  dat	  niet	  alle	  gedetineerden	  openstaan	  voor	  seksuele	  betrekkingen	  

met	  een	  prostitué.	  Hiervoor	  werden	  verschillende	  redenen	  aangehaald,	  bijvoorbeeld	  de	  financi-‐

ele	  kost,	  persoonlijke	  principes	  en	  twijfels	  over	  de	  vrijwilligheid	  van	  de	  prostitué.	  Desondanks	  

was	  niemand	  expliciet	  gekant	   tegen	  het	   idee.	  Ook	  de	  gevangenisdirectie	  van	  de	  Strafinrichting	  

Oudenaarde	  ziet	  de	  voordelen	  ervan	  in.	  Natuurlijk	  dient	  er	  in	  de	  samenleving	  eerst	  een	  wettelij-‐

ke	  regeling	  omtrent	  prostitutie	  te	  komen,	  alvorens	  dit	  binnen	  de	  gevangenis	  mogelijk	  kan	  zijn.	  	  

Ondertussen	  wordt	  door	  de	  gedetineerden	  duchtig	  nagedacht	  over	  mogelijke	  alternatieven.	  Zo	  

zijn	  alle	  respondenten	  voorstander	  van	  een	  versoepeling	  van	  de	  huidige	  regeling	  omtrent	  onge-‐

stoord	  bezoek,	  zodat	  ook	  andere	  personen	  dan	  de	  familie	  of	  vaste	  partner	  op	  ongestoord	  bezoek	  

kunnen	  komen.	  Ook	  de	  tijdsvoorwaarde	  van	  6	  maanden	  zouden	  de	  respondenten	  liever	  ingekort	  

zien.	  Deze	  verandering	  zou	  zelf	  de	  voorkeur	  genieten	  boven	  de	  mogelijkheid	  tot	  prostitutie.	  	  

Daarnaast	  gaven	  enkele	  respondenten	  aan	  dat	  er	  een	  gebrek	  is	  aan	  mogelijkheden	  om	  mensen	  

buiten	   de	   gevangenis	   te	   leren	   kennen.	   Zij	   zien	   de	   oplossing	   eerder	   in	   een	   soort	   dating-‐

mogelijkheid.	  	  

	  

Algemeen	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  prostitutie	  binnen	  de	  gevangenis	  een	  bijzonder	  moei-‐

lijke	  materie	   is.	  Verschillende	  vragen	  werpen	  zich	  op,	   zoals	  wie	  verantwoordelijk	  dient	   te	   zijn	  

voor	  de	  kostprijs,	  of	  er	  een	  onderscheid	  moet	  gemaakt	  worden	  naar	  strafduur	  en/of	  delict,	  of	  er	  

al	  dan	  niet	  extra	  veiligheidsmaatregelen	  moeten	  genomen	  worden,	  enzovoort.	  	  

Aangezien	   er	   reeds	   een	   gering	   aantal	   landen	   zijn	   waar	   prostitutie	   binnen	   de	   gevangenissen	  

wordt	  toegelaten,	  al	  dan	  niet	  als	  proefproject,	  is	  het	  aangeraden	  daar	  de	  impact	  ervan	  grondig	  te	  

onderzoeken	  en	  nadien	  de	  mogelijkheden	  in	  België	  na	  te	  gaan.	  Verder	  onderzoek	  in	  andere	  ge-‐

vangenissen,	  waaronder	  ook	  vrouwengevangenissen,	  is	  tevens	  aangewezen.	  	  
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Ten	   slotte	   kan	   gesteld	   worden	   dat	   deze	  masterproef	   een	   bescheiden	   doch	   niet	   onbelangrijke	  

bijdrage	  heeft	  geleverd	  aan	  het	  geringe	  onderzoek	  omtrent	  seksuele	  deprivatie	  in	  de	  gevangenis	  

en	  de	  percepties	  van	  gedetineerden	  omtrent	  het	  toelaten	  van	  prostituees.	  	  
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Bijlagen	  

1.	  Informed	  consent	  formulier	  

	  

Informed	  consent	  
	  
Titel	  masterproef:	  Prostitutie	  als	  oplossing	  voor	  seksuele	  deprivatie	  bij	  gedetineer-‐
den?	  Belevingsonderzoek	  in	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde.	  
Student:	  Jelke	  Meuleman	  
Studierichting-‐	  en	  jaar:	  Master	  in	  de	  Criminologische	  Wetenschappen	  2013-‐2014	  
Onderwijsinstelling:	  Universiteit	  Gent	  (Faculteit	  Rechtsgeleerdheid)	  
Promotor:	  Prof.	  Dr.	  Gert	  Vermeulen	  
	  

• Doel	  van	  het	  onderzoek	  
	  
De	  doelstelling	  van	  het	  onderzoek	  is	  om	  een	  diepgaand	  inzicht	  te	  verkrijgen	  in	  de	  pro-‐
blematiek	  van	  seksuele	  deprivatie	  bij	  gedetineerden	  en	  de	  percepties	  van	  gedetineer-‐
den	  over	  prostitutie	  binnen	  de	  gevangenis.	  	  
	  

• Methode	  
	  
Om	   deze	   doelstelling	   te	   bereiken,	   worden	   individuele	   gesprekken	   gevoerd.	   Om	   geen	  
belangrijke	  informatie	  te	  verliezen,	  wordt	  het	  gesprek	  opgenomen	  met	  een	  audiorecor-‐
der.	   Deze	   opname	  wordt	  met	   niemand	   gedeeld	   en	   na	   verwerking	   van	   de	   resultaten,	  
wordt	  deze	  vernietigd.	  Het	  gesprek	  zal	  ongeveer	  een	  half	  uurtje	  in	  beslag	  nemen.	  	  
	  

• Vertrouwelijkheid	  
	  
Het	  gesprek	  is	  volledig	  vertrouwelijk,	  u	  blijft	  anoniem	  en	  uw	  identiteit	  wordt	  nergens	  
vermeld.	  Deze	  brief	  heeft	  enkel	  als	  bedoeling	  u	  goed	  te	  informeren	  over	  het	  onderzoek	  
en	  uw	  vrijwillige	  deelname	  vast	   te	   leggen.	  De	  resultaten	  van	  het	  gesprek	  worden	  dus	  
niet	  gelinkt	  aan	  uw	  naam	  en	  handtekening.	  	  
	  

• Vrijwillige	  deelname	  
	  
De	  deelname	  aan	  dit	  gesprek	   is	  geheel	  vrijwillig.	  U	  kan	  te	  allen	  tijde	  beslissen	  om	  be-‐
paalde	  vragen	  niet	  te	  beantwoorden	  of	  de	  deelname	  te	  beëindigen.	  	  	  
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• Eindbestemming	  van	  de	  resultaten	  
	  
De	   resultaten	   van	   dit	   onderzoek	   zullen	   worden	   neergeschreven	   in	   een	   masterproef.	  
Deze	  zal,	   indien	  goedgekeurd,	   in	  de	  universiteitsbibliotheek	  geplaatst	  worden	  en	   is	   in	  
principe	  voor	  iedereen	  toegankelijk.	  Zoals	  eerder	  aangegeven,	  wordt	  uw	  identiteit	  ner-‐
gens	  in	  deze	  masterproef	  vermeld.	  
	  
	  

• Handtekening	  	  
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2.	  Topiclijst	  
	  
Personalia	  respondent	  
	  
Leeftijd	  
Strafduur	  
Seksuele	  geaardheid	  
	  
‘Pains	  of	  imprisonment’	  
	  
Gevangenisstraf/opsluiting	   Pains	  of	  imprisonment	  

• Vrijheid	  van	  komen	  en	  gaan	  
• Autonomie	  (eigen	  beslissingen)	  
• Persoonlijke	  veiligheid	  
• Goederen	  en	  diensten	  
• Privacy	  
• Zekerheid	  
• Identiteit	  
• Heteroseksuele	  relaties	  

	  
	  
	  
	  
Relaties	  
	  
Relatie	  bij	  begin	  detentie?	  	   Lang/kort	  

Verloop	  
Ongestoord	  bezoek?	  

Relatie	  gedurende	  detentie?	   Lang/kort	  
Verloop	  
Ongestoord	  bezoek?	  	  

Geen	  relatie:	  gemis?	   Affectie/Zorg/Geborgenheid/Liefde/Steun/…	  
Intimiteit	  en	  seksualiteit	  

	  
	  
	  
	  
Ervaren	  problemen	  
	  
Emotioneel/psychologisch	   Angst?	  

Depressie?	  
Agressiviteit?	  
Machteloosheid?	  
Andere?	  

Fysiek	   Lichamelijke	  problemen?	  
	  
	  
	  
Uiting	  in	  gedrag/problematische	  gevolgen	  
	  
Masturbatie	   Frequentie	  
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Privacy	  	  
Reden	  
Compulsieve	  masturbatie	  

Homoseksualiteit	  	   Ervaring	  
Ervaring	  medegedetineerden	  
Openheid	  
Reacties	  (medegedetineerden,	  personeel)	  
Noodgedwongen	  homoseksualiteit	  

Seksueel	  misbruik	  
	  

Ervaring	  
Ervaring	  medegedetineerden	  
Oorzaak	  
Melden/tussenkomst	  

Andere	   	  
	  
	  
Ongestoord	  bezoek	  
	  
Huidige	  regeling	   Oneerlijk/discriminerend?	  	  

Alternatief	  
	  
	  
Prostitutie	  
	  
Vraagzijde	   Beroep	  op	  doen?	  

Frequentie	  
Kost	  
Veiligheidsrisico’s	  
Slaagkans	  

Oplossing	  voor	  problematiek?	   Masturbatie	  
Homoseksualiteit	  
Seksueel	  misbruik	  
Andere/Sfeer	  
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