
‘Veel mensen die mijn film zien, zijn verrast dat die mensen zo boeiend spreken.’ 

Openheid voor de taal en de verbeeldingskracht van gedetineerden 

 

In de docufictiefilm ‘The Making of Justice’ (2017) werken zeven gedetineerden samen met 

kunstenaar Sarah Vanhee (1980) aan het scenario voor een misdaadfilm. Ze putten uit hun eigen 

ervaringen, ideeën en verlangens om het verhaal vorm te geven. Net zoals Tom, het 

hoofdpersonage in de film die ze verzinnen, zijn ze schuldig aan moord. Wij kunnen als kijker 

alleen maar raden of ze fictie hier gebruiken als middel om hun bestaande realiteit te bevestigen, 

te ontstijgen of te transformeren. Gaandeweg discussiëren ze over criminaliteit als een parallelle 

realiteit, over wat gerechtigheid is, en hoe een maatschappij eruit zou zien die niet gericht is op 

vergelding, maar op heling. Het beeld van ‘de misdadiger’ ontglipt ons steeds, zowel vormelijk 

(want de lens is altijd 'out of focus', een voorwaarde om hen te mogen filmen en tegelijkertijd hun 

anonimiteit te kunnen waarborgen), als inhoudelijk, omdat de auteurs en hun personage eerst als 

mensen verschijnen en dan pas als daders. 

 

Sarah Vanhee studeerde woordkunst in Leuven en mime in Amsterdam. Haar artistieke 

achtergrond ligt in de podiumkunsten, waarin ze nog steeds het merendeel van haar werk 

produceert, maar het duikt ook regelmatig op binnen de beeldende kunsten en literatuur. Haar 

werk bereikt een publiek in theaters, woonkamers, vergaderzalen van bedrijven, op affiches enz. 

The Making of Justice is haar eerste film.  ‘De film is een gevolg van ‘I screamed, I screamed and I 

screamed’ in het kader van Contour 2013 Biënnale voor bewegend beeld in Mechelen. Voor die 

performance, maakte ik met Mechelse gedetineerden een schreeuwkoor. Nadien wilde ik meer 

doen met hen, hun verhalen én het feit dat mijn beeld over 'de gedetineerde' was bijgesteld.’ 

 

‘In mijn werk kaart ik telkens een blinde vlek aan. Zo werkte ik in de performance ‘Oblivion’ (2015) 

met mijn vuilnis. Dat ik nu deze film maak, heeft een praktische reden - in de gevangenis speel je 

niet zomaar een performance - én een inhoudelijke reden: met mijn ‘wazige’ film ga ik in tegen de 

cliché bevestigende misdaadfilms. Tijdens de researchfase bekeek ik klassiekers als The Godfather 

en Scarface, maar ook Raymond Depardons 10e chambre, instants d’audiences, een docu waarin 

beschuldigden zich verdedigen voor de rechter. Misdaadfilms worden zelden geschreven door 

mensen met ervaring. Misdadigers zijn altijd het subject van dit soort films, nooit de auteur. 

Hoewel ze er wel prachtige, genuanceerde inzichten over hebben. Geef nu toe: een zin als “de 



tranen van de moeder van een dader zijn even bitter als de tranen van de moeder van een 

slachtoffer”: dat kan toch geen enkele scenarist bedenken?’ 

 

Gerechtigheid 

‘Er heerst een enorme kloof tussen de geïdealiseerde, sexy gangster uit Hollywoodfilms en de 

manier waarop media veroordeelde criminelen afschilderen als monsters. De werkelijkheid is 

natuurlijk veel complexer. Van zodra iemand in de gevangenis belandt, dehumaniseren we hem of 

haar. Waarom? Waarom luisteren we, terecht, naar het verhaal van het slachtoffer, maar willen 

we het verhaal van de dader niet horen?’ 

 

‘Mensen die normaal niet gehoord worden een stem geven, daar draait het voor mij om. Ook 

gedetineerden maken deel uit van onze samenleving, of de buitenwereld dat nu wil of niet. Door 

veroordeelden au sérieux te nemen, geven we hen een teken dat ze meer zijn dan een nummer. 

En dat ze ook recht hebben op dromen. Ook al zijn ze opgesloten, hun verbeelding is nog steeds 

vrij.’ 

 

‘Ik geloof in fictie als een vrijplaats. De gedetineerden moesten niet alweer ‘hun versie van de 

feiten’ geven. Ze konden een verhaal verzinnen of hun eigen verhaal vanuit een ander perspectief 

bekijken. Door hen te laten brainstormen over het filmscript, vertelden ze ook heel wat over hun 

eigen ervaringen en standpunten. Via het vehikel van de fictie wilde ik met hen nadenken over 

schuld, boete en re-integratie. Als kijker ben je getuige van gesprekken waarin zich een moordplot 

ontwikkelt. Je maakt ook je eigen verhaal over die zeven mannen. Je kijkt naar een landschap van 

vlekken. Je ziet hen niet scherp en je kunt hen ook niet scherp veroordelen.’ 

 

Sarah Vanhee deed justitieel, penitentiair, academisch en  artistiek onderzoek over de relatie 

tussen het formele, institutionele justitie systeem versus de reële beleving van gerechtigheid. ‘Ik 

werkte met zeven bewoners van een gevangenis voor langgestraften. Twee maanden lang spraken 

we elkaar wekelijks in een zaaltje. Ik hoefde niet te weten wat ze mispeuterd hadden, zij waren 

mijn experten. Dat zei ik hen ook. Wie kan beter advies geven bij het maken van een 

misdaadscenario dan een ex-misdadiger? Per gesprek ontwikkelden we de plot. Ik stelde hen 

allerlei vragen. Moet Tom volgens hen een moeilijke achtergrond krijgen? Wat gaat er in je om 

wanneer je net een moord gepleegd hebt? En zal Tom na zijn vrijlating opnieuw geaccepteerd 

worden in de samenleving of wacht hem een toekomst als paria? De antwoorden van de 



gedetineerden waren even vindingrijk als confronterend.’ De gedetineerden hadden de 

documentaire voor de publiekspremière gezien en hun fiat gegeven. De film vindt op filmfestivals, 

in kunsten- en cultuurcentra, in verenigingen een divers publiek in binnen- en buitenland. De 

vertoning gaat vaak gepaard met een debat tussen experten of nabespreking met de 

toeschouwers.  

 

‘Iemand vroeg me naar aanleiding van ‘The Making of Justice’ of ik die film in de eerste plaats als 

een kunstwerk was beginnen te maken. Maar de waarheid is dat de kunst voor mij altijd een 

goede plek geweest is om te doen wat ik ook wil doen als burger. Ik zoom in op de 

scheefgegroeide verhouding tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid. ”Gerechtigheid gaat over 

regels, rechtvaardigheid over menselijkheid”, zegt iemand in mijn film. Ik wil het publiek laten 

nadenken over dit probleem en onze verantwoordelijkheid daarin.’ 

 

Trailer van ‘The Making of Justice’ <URL: https://vimeo.com/268550004> 
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