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Als slachtoffer van een misdrijf 
hoop je dat de daders zwaar 

gestraft worden en voor lange 
tijd achter de tralies belanden. 
Peter Willems dacht er in het 
begin net zo over. Maar nadat hij 
via Suggnomè kennismaakte met 
dader-slachtofferbemiddeling, 
heeft hij zijn mening herzien.   
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HET WAREN 

GEEN 
BEESTEN, 
MAAR MENSEN PETER: “Het was in de tweede helft 

van 2011 dat onze jeugdbeweging te 
kampen kreeg met enkele vervelende 
inbraken en gevallen van vandalisme. 
We probeerden onze lokalen te beveili-
gen, maar nog voor sloten of deuren 
goed en wel gerepareerd waren, werd 
er alweer toegeslagen. En niet enkel bij 
ons, ook andere jeugd- en sportvereni-
gingen werden slachtoffer.”

“Wij bewaarden nooit veel geld of 
waardevolle spullen in onze lokalen, 
behalve één keer. Voor de laatste 
Music for Life-actie hadden we acti-
viteiten op poten gezet om het goede 
doel te steunen. Elke afdeling had iets 
georganiseerd en daar ook heel wat 
ruchtbaarheid aan gegeven. Iedereen 
in en rond onze gemeente was dus op 
de hoogte van onze actie en wie even 
verder nadacht, wist dat die zondag 
heel wat geld had opgebracht. Biljetten 
borgen we meteen op in de kluis, maar 
we zaten ook met heel veel kleinere 
munten. Die waren verzameld in een 
grote ton, die daardoor enorm zwaar 
woog. We lieten ze in het lokaal staan 
om het geld later in kleinere hoeveel-
heden naar de bank te brengen.”

“Helaas doet niet iedereen aan 
liefdadigheid: onbekenden braken die 
avond opnieuw in en stalen een deel 
van het muntgeld. Ze hadden er ook 
niet beter op gevonden dan een aantal 
kranen open te draaien en doeken in 
de afvoer te proppen, zodat alles in een 
mum van tijd onder water stond. Toen 
ik samen met enkele medeleiders deze 
ontdekking deed, brak de veer. Kwaad, 
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“IK HAD ZIN OM 
IEMAND EEN PAK 

RAMMEL TE GEVEN. 
ZO KWAAD WAS IK”

teleurgesteld en machteloos, zo voelde 
ik me. Ik had me altijd met veel plezier 
geëngageerd voor onze jeugdbeweg-
ing, maar op dat moment vroeg ik me 
af wat voor zin het eigenlijk nog had. 
Bovendien was het extra grof dat er 
geld was gestolen dat andere mensen 
voor het goede doel hadden geschonk-
en. Dat grote contrast tussen vrijwil-
ligerswerk en liefdadigheid enerzijds, 
en zo’n agressie en egoïsme anderzijds 
was pijnlijk.”

KWAADHEID
“Op zo’n moment begin je iedereen te 
verdenken. Hangjongeren in de buurt 
van onze lokalen? Zij waren het! Een 
verdacht figuur dat ’s avonds met zijn 
brommertje langsrijdt? Ik stap erop 
af! We hielden zelfs de mogelijkheid 
open dat het iemand van binnen onze 
groep was. Ik ben geen gewelddadig 
type, maar in die periode had ik zin om 
iemand een pak rammel te geven. Zo 
kwaad was ik.”
„De politie had ons nooit echt verder 
kunnen helpen, maar na een tijdje 
stopten de inbraken vanzelf. In het 
voorjaar van 2012 zat er een brief van 
Suggnomè in de bus, een vereniging 
die bemiddelt tussen slachtoffers en 
daders van misdrijven. Op vraag van de 
daders nodigde men ons uit voor een 
bemiddelingsgesprek. Blijkbaar waren 
ze dus gevat – dat wisten we dan ook 
weer. Ik had nog nooit van Suggnomè 
gehoord, maar na een informatief 
gesprek met bemiddelaar Hilde was 
de groepsleiding het erover eens dat 
we dit moesten proberen. Ikzelf wou 
er vooral op ingaan, omdat het me een 
manier leek om onze jeugdbeweging 
haar geld terug te geven. En ik zat 
met heel veel vragen over de daders: 
ik wou weten wie ze waren, zodat 
ik kon stoppen met kwaad te zijn op 
iedereen.”

“Een half jaar na de feiten zaten we 
met z’n allen rond de tafel: ik samen 
met een medeleidster, de twee daders 
en Hilde. Intussen zat ik niet meer met 
het gevoel iemand een pak rammel te 
willen geven. Ik wou antwoorden. Wie 
ze waren, dat kon ik nu met eigen ogen 

zien. Ik kende die kerels niet, hoewel 
ze niet zo ver uit de buurt woonden. 
Ze waren niet veel jonger dan ik toen. 
En het vreemde vond ik dat ze slechts 
gedeeltelijk voldeden aan het beeld 
dat ik in mijn hoofd van de daders had 
gevormd. Het waren geen typische 
crimineeltjes waar je bang voor bent. 
Een van hen zag me er zelfs een gezel-
lige gast uit: ik kon er zo een pint mee 
gaan pakken op café. Het klinkt raar, 
maar ik meen het.”

GEEN BEESTEN
“Het is moeilijk te zeggen wat ik 
juist van het bemiddelingsgesprek 
verwachtte. Op excuses zat ik niet te 
wachten, al hebben we die wel gekre-
gen. Ik ben niet zo naïef te denken dat 
ze echt met ons inzaten. Tenslotte kan 
zo’n bemiddeling ook in hun voordeel 
spelen: mogelijks houdt de rechter 
er rekening mee bij het bepalen van 
de strafmaat. Maar ik geloof wel dat 
ze echt spijt hadden van de dingen 
die ze gedaan hadden, omdat ze zich 
daar flink mee in de nesten hadden 
gewerkt. Een van hen zei zelfs dat hij 
blij was dat hij gesnapt was ge- 
weest, zodat hij niet nog meer feiten 
kon plegen. Hij wou zijn leven terug op 
het juiste spoor krijgen en dit bemid-
delingsgesprek was daarin een eerste 
stap. Dat is voor mij misschien wel het 
belangrijkste van het hele verhaal: het 
gevoel krijgen dat het niet de duivel in 
persoon was die tegenover mij zat. Het 
waren geen beesten, maar mensen. 

Onder invloed van alcohol en drugs 
hadden ze grote fouten gemaakt en 
eigenlijk vind ik dat geen excuus. Maar 
ze wilden het nu wel anders gaan doen 
en dat geloof ik ook echt. Dat heeft me 
milder gestemd in deze zaak.”

“De kracht en het effect van zo’n be-
middeling werd nadien nog duidelijker. 
De andere leden van onze vereniging 
konden maar moeilijk begrijpen dat 
we na het gesprek zo van ingesteld-
heid waren veranderd. Ook met de 
financiële regeling voor de schade-
vergoeding die we met de daders 
overeen waren gekomen, gingen ze 
niet akkoord. We hadden volgens hen 
veel meer moeten vragen. Maar zo 
dacht ik er intussen niet meer over. Die 
gasten hadden maar beperkte finan-
ciële middelen. We zijn dus een bedrag 
overeengekomen dat acceptabel was 
voor ons en haalbaar voor hen. Missen 
is menselijk en het zou lelijk geweest 
zijn van mezelf om zoveel rancune te 
blijven koesteren dat die gasten de 
rest van hun leven de gevolgen zouden 
moeten dragen van hun fouten.”

POSITIEVE  
ERVARING

“Vóór we besloten in te gaan op het 
bemiddelingsgesprek, had ik niet 
gedacht dat dit het resultaat zou zijn. 
Op het vlak van strafrecht ben ik 
nogal conservatief: repressie moet 
er zijn en tegen misdrijven moet hard 
opgetreden worden. Maar in het kader 
van onze zaak, die tenslotte eerder 
kleinschalig is, kan ik wel stellen dat 
ik ruimdenkender ben geworden. Dat 
wil niet zeggen dat ik vergevingsgez-
inder ben geworden tegenover alle 
criminelen: bij nieuwe feiten zal zeker 
diezelfde kwaadheid bovenkomen. 
En ik weet niet of zo’n bemiddeling in 
geval van zwaardere feiten zoals fysiek 
geweld of moord hetzelfde effect 
zal hebben. Maar ik vind het initiatief 
van Suggnomè wel schitterend en in 
mijn geval was het een heel positieve 
ervaring.”
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