hoofdstuk 6

Het thuisfront loopt tijdens een detentie
ook tegen allerlei problemen aan. Waar
jullie voorheen samen beslissingen namen,
maakt je partner die nu alleen. Daardoor is
je partner onafhankelijk en zelfverzekerder
geworden en heeft noodgedwongen kennis
van zaken verkregen.

Begrip voor elkaar
Buiten het feit dat het thuisfront voor
praktische problemen komt te staan,
hebben zij ook te maken met emotionele
dilemma’s. Je partner is mogelijk
teleurgesteld omdat je haar ongevraagd
in deze situatie hebt gebracht. Gevoelens
van boosheid, verdriet en schaamte
overheersen vaak bij het thuisfront.
Daarentegen weet het thuisfront vaak
niet wat er speelt in een buitenlandse
detentie waardoor je elkaar soms niet
begrijpt. Begrip hebben voor elkaars
situatie en hierover blijven communiceren
is belangrijk.

Berts vrouw Jeannet, kwam vast
te zitten in een Noorse gevangenis.
Alle taken en verantwoordelijk
heden kwam op zijn schouders
terecht.
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zoon van 8 jaar
nog niet verteld.
Moet ik dit
eerlijk vertellen?
En zo ja, hoe
doe ik dit?'

Vertel je je kind überhaupt dat
je partner vastzit?
Over een ouder die in de gevangenis zit
(in veel gevallen de vader) wordt niet vaak
gesproken. Wellicht wordt er gedacht dat
de informatie voor het kind zielig is. Ook

Ondanks alles zullen jullie elkaars hulp,

kinderen hebben recht op de waarheid.

zowel in detentie, als daar buiten goed

Zeker als je kind de leeftijd heeft bereikt

kunnen gebruiken! Betrek elkaar in

waarop het dit soort informatie aankan.

beslissingen die gemaakt moeten worden

Het is belangrijk voor kinderen dat ze

of zorgen die je hebt. Dat maakt de

weten wat er speelt. Ook als de waarheid

overgang straks na detentie makkelijker.

niet leuk is. Het is en blijft de vader. Helaas

Kinderen, wat vertel je ze?

heeft deze vader dingen gedaan die niet
goed zijn, maar daar wordt hij dan ook voor

Veel mensen schamen zich voor hun tijd

gestraft. In dit geval door de detentie. Een
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de vraag; wat vertellen we de kinderen?

zodat hij opnieuw kan beginnen. Iemand

Soms wordt gekozen voor de waarheid.

die in de gevangenis zit, is niet per definitie

Misschien hebben jullie gekozen voor

een slechte vader. Hij heeft een slechte

een ‘smoes’ of willen jullie het wellicht

keuze gemaakt en kan daardoor tijdelijk

een leugentje om bestwil noemen. En

niet voor zijn kinderen zorgen, maar hij

misschien kiezen jullie er wel voor om bij

kan wel contact met ze onderhouden en

terugkomst pas de waarheid te vertellen.

ze steunen en stimuleren door middel van
brieven of telefoontjes.
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hoofdstuk 6
vervolg: Vertel je je kind überhaupt dat je partner vastzit?
Nog een reden om er niet omheen te draaien is dat de mogelijkheid bestaat dat andere mensen al van de detentie afweten. En stel dat je kind dan ‘per ongeluk’ iets van een ander hoort.
Dan krijgt ook zijn vertrouwen in de andere ouder een deuk. En dat is onwenselijk. Kinderen
zullen daarnaast zelf antwoorden verzinnen over waar hun vader/moeder is. Mogelijk maken
ze daarbij de situatie ernstiger dan deze werkelijk is.

Als je jouw kind op een later moment vertelt dat zijn
vader in de gevangenis zit.
Indien kinderen oud genoeg zijn om dingen te begrijpen, kun je hen daarom
heel goed uitleggen waarom je niet eerder verteld hebt dat vader in de
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gevangenis zit. Zeg dat jullie hem/haar wilde sparen. Je kind kan dan, met
jouw hulp, bepalen of hij wel of geen contact wil opnemen met zijn/haar vader.
•	Onderschat de loyaliteit van je kind niet. Het kan zijn dat hij/zij hun vader
afwijst als hij/zij de waarheid over hem heeft gehoord, maar het kan ook
zijn dat hij/zij wél graag contact met hem wil.
•	Misschien vind je het pijnlijk dat jullie kind loyaal is naar zijn/haar vader.
Jij bent degene die alle ballen in de lucht moet houden, terwijl je (ex)
partner degene is die alle moeilijkheden veroorzaakt heeft en daarmee
zijn rechten min of meer verspeeld heeft. Bedenk echter dat dit jouw
gedachten zijn en niet die van jouw kind. Die heeft, zoals gezegd, ook
recht op een vader.
•	Kinderen bepalen wanneer er wordt gepraat. Een belangrijk gesprek met
kinderen is vaak makkelijker te voeren op onverwachte luchtige momenten
en op momenten waarbij jullie samen iets aan het doen zijn (bijvoorbeeld
vaatwasser inruimen). Kinderen worden vaak afgeschrikt als je aan de
keukentafel neerstrijkt met limonade om ‘het er eens over te hebben'.

'kinderen bepalen zelf
wanneer er wordt gepraat.'
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Aanpassingsproblemen
bij terugkomst
Ondanks dat kinderen ongetwijfeld blij zijn
dat hun vader of moeder terugkeert uit
detentie, kunnen er aanpassingsproblemen
ontstaan. Hun leven is doorgegaan zonder
ouder. De terugkeer van deze ouder kan als
een verstoring van hun ritme worden gezien.
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Veranderde wereld
In detentie word je van je vrijheid beroofd. Je
leven speelt zich af binnen de muren van de
gevangenis. Je kijkt misschien geen journaal,
leest geen actuele krant en weet niet meer
goed wat er leeft in de wereld buiten. Ook de
technologie raast maar door. Smartphones,
tablets, Facebook, Twitter, Whatsapp en de
wijze waarop we met elkaar communiceren.
Misschien ben je al langere tijd gedetineerd en
kun je er niet over meepraten. Het kan je een
gevoel geven dat je er niet meer echt bij hoort.
Houd er rekening mee dat dit slechts van korte
duur is. Durf eerlijk te erkennen dat je niet op de
hoogte bent en even hulp nodig hebt.

•	Geef de ander veel tijd om er bovenop te komen. Sterk
hem in de hoop dat de zaken ooit weer beter worden.
•	Dring er niet op aan dat hij/zij vooruitkijkt en zich met
nieuwe dingen bezighoudt. Help hem liever om te gaan
met de negatieve gedachten. Ook al klinkt het misschien
tegenstrijdig, deze gevoelens kunnen de gebeurtenis een
plek geven.
•	Soms kan iemand zich anders gedragen dan je gewend
bent. Help hem/haar om de heftige emoties aan te kunnen
en een nieuwe levensinstelling te krijgen.

Bron: Ouders Onlin

e (www.ouders.nl)
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Checklist
ntie?
Wat kan ik doen in dete
elkaar.
• Onderhoud contact met
doen?
Ik ben vrij, wat moet ik
gen plek
•	Neem de tijd om je ei
weer te vinden.
heen de
•	Geef de mensen om je
wennen.
tijd om weer aan je te
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