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Het hoort niet, maar het gebeurt wel: jonge 

kinderen die achter slot en grendel verdwijnen. 

Niet alleen in het buitenland, maar ook in 

Nederland. "Schandalig", vindt Jaap Doek, 

emeritus hoogleraar jeugd- en 

jeugdbeschermingsrecht en voorzitter van het 

kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. 

"Kinderen onder de 15 jaar horen niet in de 

gevangenis, ongeacht wat ze hebben gedaan." 

Wie aan kinderen in de cel denkt, denkt bijna 

onmiddellijk aan het buitenland. Maar ook in Nederland 

verdwijnen, soms onschuldige, kinderen achter de 

tralies. Af en toe leidt dat tot grote verontwaardiging, 

zoals vorig jaar, toen de 8-jarige Hui Chen, een 

asielzoekertje uit China, samen met zijn moeder werd 

opgesloten in het detentiecentrum in Zeist. Na een paar weken en veel aandacht in de media 

kwam het jongetje vrij. Maar zo gaat het lang niet altijd. Vaak worden deze kinderen gewoonweg 

vergeten. Want Hui was en is niet het enige asielzoekerskind dat met één of beide ouders in een 

gevangenis wacht op uitzetting.  

Schandelijk 

Jaap Doek heeft er de Nederlandse regering al verschillende keren voor op de vingers getikt. "Het 

is schandelijk dat een land als Nederland zich niet houdt aan het Verdrag voor de Rechten van 

het Kind. Een kind stop je niet in de gevangenis. Justitie zegt dan wel dat het de keus is van de 

moeder, en dat haar kind ook tijdelijk in een pleeggezin kan worden opgenomen, maar dat is 

natuurlijk flauwekul." 

Kinderen opsluiten mag alleen als ze een strafbaar feit hebben gepleegd. In ontwikkelingslanden 

worden echter maar al te vaak zwerfkinderen opgepakt en maanden, soms jaren zonder enige 

vorm van proces vastgehouden in omstandigheden die veel te wensen overlaten. Volgens prof. 

Doek zitten zij vaak samen met volwassenen in een cel en worden mishandeld door hun 

bewakers. De hygiënische omstandigheden zijn erbarmelijk.  

Young in Prison 

De Nederlandse organisatie Young in Prison (YiP) zet 

zich in voor kinderen in gevangenissen in Suriname, 

Colombia en Zuid-Afrika. De kinderen krijgen trainingen 

en voorlichting en worden zo voorbereid op een 

toekomst buiten de gevangenismuren. "Ieder kind heeft 

recht op scholing en ontwikkeling en geen enkel kind 

wordt geboren als crimineel", zegt Nathalie Ho-Kang-

You van Young in Prison. Ook wordt het verblijf in de 

gevangenis wat draaglijker gemaakt door de inzet van 

Dertienjarige gevangene in de cel in 

Suriname (foto (c) YIP) 
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de YiP-vrijwilligers. "Kinderen in Surinaamse 

gevangenissen krijgen nu bijvoorbeeld twee ochtenden 

per week sport en spel. Voorheen mochten ze niet eens 

naar buiten".     

Actie 

Jaap Doek sluit zich van harte bij die behandelmethode 

aan. "Kinderen onder de 15 jaar horen niet in de 

gevangenis, ongeacht wat ze hebben gedaan. Zulke 

jonge kinderen help je niet door ze gevangenisstraf te 

geven, maar door ze te behandelen." Ook voor 

Nathalie Ho-Kang-You van Young in Prison is het 

helder. "Kinderen horen niet in gevangenschap te 

leven. Maar zolang dat wel gebeurt, is het in ieder 

geval zaak hen te begeleiden naar een betere 

toekomst." 
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Externe Links: 

Elfjarige gevangene in Suriname bezig met 

een tekening. (foto (c) YIP) 


