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Praktisch
de tentoonstelling is dagelijks vrij toegankelijk van donderdag  

20 maart 2008 tot en met zondag 6 april 2008.  

een bezoek op afspraak is mogelijk.

inschrijven voor de opening van de tentoonstelling op woens-

dag 19 maart kan met de bijgevoegde antwoordkaart.

de debatavond gaat door op donderdag 27 maart in de 

schouwburg van de Warande. Accreditering werd aangevraagd.  

U kan zich hiervoor inschrijven door een e-mail te sturen naar 

similes.turnhout@skynet.be 

Meer info
kan u verkrijgen bij  

christine.wouters@wvg.vlaanderen.be   014 43 06 19



,
Ik voelde me vrij, niet opgesloten. 
Alsof ik in een andere wereld was, niet in de gevangenis.

Fotograaf Lieven Nollet trok op portrettocht van cel tot 
cel naar alle geïnterneerden in de Turnhoutse  
gevangenis. 

Hij moedigde in enkele boeiende fotoworkshops 
geïnterneerden aan om de confrontatie met zichzelf en 
de samenleving weer aan te gaan. Ze trokken door de 
gevangenis om foto’s te nemen van hun cel, hun makker, 
de kapel, de wandelkoer, het zicht op de stad,...  
met verrassende beelden en gesprekken als resultaat. 

Daarnaast experimenteerden ze samen met De Rode 
Antraciet met fotogrammen: afdrukken van voorwerpen 
die in een donkere kamer op fotopapier worden belicht.

tentoonstelling
de resultaten van het fotoproject kan u bekijken en beluisteren op 
de fototentoonstelling in de Turnhoutse Warande van 20 maart tot 
en met 6 april. 

de tentoonstelling wordt officiëel geopend op woensdag 19 maart 
om 20 uur.      

debatavond 
Op donderdag 27 maart kan u om 20 uur in de Warandeschouwburg 
een debatavond bijwonen. dat debat draait om deze vragen :

•  is de nieuwe wet op de internering een verbetering?
• is zorg in de gevangenis een contradictie?
• biedt de samenwerking met gesloten psychiatrie een toekomst?

Programma

20.00 u welkom door ria Wils van Similes Turnhout regionaal 

20.15 u een familielid getuigt

20.30 u panelgesprek met moderator Machteld Libert (VrT,  
 koppen justitie) met :

• Henri Heimans
 voorzitter Commissie ter Bescherming van de Maatschappij Gent, 

kamervoorzitter Hof van Beroep Gent
• Dr. Van Mol 
 adviseur-generaal geneesheer, Dienst voor Gezondheidszorg  

Gevangenissen
• Dr Inge Jeandarme
 psychiater PC Ziekeren, Leuven-Hulp, Eindhoven
• Raf Vermeiren
 criminoloog UPC Sint Kamillus Bierbeek
22.00 u  Slotwoord door Prof. em.dr. Paul igodt 
 voorzitter Federatie Similes 


