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Aandacht voor afscheid en rouw 
tijdens detentie
Freek Boon

In 2018 ontving ik een verzoek om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar verlies en rouw 
in penitentiaire inrichtingen. Masterstudente Margriet Minnema van de Universiteit voor Humanistiek 
zocht contact met gedetineerden die wegens hun detentie niet bij een uitvaart of andere rouwrituelen 

aanwezig konden zijn en die openhartig wilden spreken over hun ervaringen rondom het overlijden van een 
familielid, vriend of collega. 

De uitkomsten zouden kunnen bijdragen aan het verder optimaliseren van de afscheidszorg tijdens deten-
tie. Juist in situaties van (gaan) sterven van naasten moet er meestal snel en doortastend worden gehan-
deld. Afscheid nemen is immers eenmalig en kan nooit meer worden overgedaan. Gaan sterven betreft 
verder een levenssituatie die niet altijd verloopt volgens verwachting (en planning). Het faciliteren van een 
passende vorm van afscheid kan bovendien op gespannen voet staan met regelgeving die samenhangt 
met de detentiesituatie. Vooral daarom is het van belang dat de gevoeligheid voor de betekenis van goed 
afscheid nemen aanwezig is bij iedereen die te maken heeft de betreffende gedetineerde. 

Een jaar na het houden van de interviews werd ik aangesproken door een gedetineerde die van dit onder-
zoek had gehoord en er graag aan had meegedaan. Hij maakte mij vervolgens deelgenoot van zijn erva-
ringen en zette er wat over op papier. Hiernaast staat – zoals afgesproken zonder naamsvermelding maar 
met nadrukkelijke instemming – een tekst van deze gedetineerde.  Uit deze bijdrage blijkt in iemands eigen 
woorden hoe belangrijk en zingevend het voor de betrokkene was (en is) dat er op een inlevende manier 
binnen de beperkte en beperkende mogelijkheden ruimte wordt geboden voor de persoonlijke rouw. 

Naar aanleiding van dit relaas sprak de gedetineerde nog enkele malen over zijn rouwervaringen. En hij liet 
me weten dat bijzonder waardevol te vinden, als extra steun voor de rouwverwerking. Voor mij illustreert dit 
heel helder de betekenis van goede aandacht voor rouw in detentie. 

Drs. F.M. Boon was tot eind 2019 parttime humanistisch raadsman bij justitie.
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Het moment van overlijden

Mijn moeder stierf (door middel van euthanasie) toen ik in beperking zat. 
Ik wist dat ze haar injectie om 17:00 die dag zou krijgen. 
Ik mocht door de beperking niet bij haar zijn op dat moment.
Ik heb een bewaker gevraagd of ik op het moment dat mijn moeder haar 
injectie zou krijgen, naar de luchtkooi mocht, omdat ik op DAT moment niet 
in die grijze kille cel wilde zijn. Ik wilde niet elk jaar op haar sterfdag aan 
die cel herinnerd worden.
Gelukkig mocht dat en stond ik om 16.55 uur in de ‘gekooide’ buitenlucht. 
Op een gegeven moment hoorde ik een bel buiten vijf uur slaan. 
Ik keek met tranen in mijn ogen naar boven en zei: ‘Slaap zacht, mam.’
Op dat moment leken de tralies even verdwenen en in gedachten zag ik 
haar geest de vrije ruimte in gaan. 
(Ik ben geen gelovig man in de vorm van hemel en hel, maar mocht er een 
hemel zijn, dan verdiende mijn moeder het om er heen te gaan.)
Om alles samen te vatten, ben ik zeer dankbaar voor dat kleine moment 
in die luchtkooi. Ondanks dat ik liever bij haar wilde zijn en dat het niet 
mocht, heeft dat moment ‘buiten’ heel veel voor mij betekend.

RIP Mam
P.


