
   

LEVENSLANG 
(Carin Goeijers, 2014) 

Leeftijd: 15-18 jaar 

Niveau: bovenbouw middelbaar onderwijs 
Tijd: +70 minuten (waarvan 50 minuten documentaire) 

Benodigdheden: beamer/digibord, pen en papier 

Levenslang 
Louis Hagemann werd in 2005 tot levenslang veroordeeld. In 2008 trouwde hij in 
de gevangenis met Jacqueline. Samen leven zij ieder apart hun leven, hij binnen 

en zij buiten. Hoe houden zij zichzelf en elkaar staande in deze ogenschijnlijk 
perspectiefloze situatie? 

Het feit dat, in tegenstelling tot andere Europese landen, levenslang in 

Nederland echt levenslang is tot de dood erop volgt, was bij hun huwelijk een 
gegeven. Hun relatie zou zich altijd afspelen in twee werelden. Slechts een keer 

per maand hebben zij de mogelijkheid samen te zijn, tijdens een BZT (Bezoek 
Zonder Toezicht). Er komt echter beweging in de zaak, wanneer er op basis van 
meerdere nieuwe verklaringen herziening van de zaak wordt aangevraagd. Is er 

sprake van een gerechtelijke dwaling? 
Levenslang stelt vragen over de humaniteit van ons strafstelsel, of de zaak 

nu herzien wordt of niet. Hoe ga je humaan om met mensen, die inhumane 
daden begaan hebben? 

 
Vakgebied  
Filosofie / Maatschappijleer / Levensbeschouwing 
 

Kernbegrippen 
Criminaliteit – gevangenisbeleid – straf – liefde - gedetineerden    
 

Kerndoelen 
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een duidelijke mening vormen 
over het beleid rondom levenslang gedetineerden. Ze kunnen deze mening 

verdedigen en zich verplaatsen in een ander. 
 

Opbouw les 
De les bestaat uit het bekijken van de documentaire ‘Levenslang’ (50 minuten), 
waarna je een of meerdere creatieve opdrachten in de les kunt behandelen. Het 

is ook mogelijk een fragment van deze film te bekijken als dit beter past binnen 
de lestijd, of het kijken van de documentaire als huiswerkopdracht mee te 
geven. De aanbevolen tijdscodes voor het fragment zijn: 03:55 – 11:03. 

Tip: laat de leerlingen de film alvast thuis kijken, zodat de les optimaal benut kan worden. 



   
 
Achtergrondinformatie: Gevangenschap in Nederland 
In Nederland worden jaarlijks zo’n 80.000 mensen opgesloten door de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) op meer dan 55 locaties. De gevangenisstraf is er 

enerzijds om de maatschappij te beschermen tegen gevaarlijke mensen door ze 
op te sluiten, en anderzijds om de gedetineerde voorbereid terug te laten keren 

in de maatschappij door middel van onderwijs en trainingen. Voor gedetineerden 
met een levenslange gevangenisstraf is dit laatste niet het geval. Zij worden niet 
voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Bij hen gaat het er vooral om 

om het leven binnen de gevangenis vorm te geven.  

Er zijn nu zo’n 30 gedetineerden in Nederland die een levenslange 

gevangenisstraf hebben. Een levenslange gevangenisstraf is in Nederland écht 
levenslang. Deze straf kan alleen omgezet worden in een tijdelijke straf als de 

koning gratie verleent. Dit is echter zeldzaam en komt bijna niet voor. Vaak 
wordt levenslang dan ook gezien als een verkapte of alternatieve vorm van de 

doodstraf.  

 
 
Creatieve opdrachten 
 
Debat 
In deze les kan je kiezen uit twee verschillende discussiemogelijkheden. De 
eerste mogelijkheid is om enkele discussiestellingen op te schrijven waarbij de 

leerlingen mogen reageren. Deze mogelijkheid is vooral geschikt bij lessen van 
één uur. Als je dubbele lesuren hebt, raden wij mogelijkheid twee aan. 

De tweede variant is het carrouseldebat. Hierbij deel je de groep op in drie 
groepen. Groep 1 zijn de voorstanders, groep 2 de tegenstanders en groep 3 de 

rechters die uiteindelijk een concluderend oordeel zullen vellen over het debat. 
Het carrouseldebat gaat als volgt: je kiest één van de volgende stelling, of 
bedenkt zelf een stelling aan de hand van de documentaire ‘Levenslang’. 

Vervolgens gaan de voor- en tegenstanders bij elkaar zitten om argumenten te 
bedenken. Dit duurt maximaal 5-10 minuten. Hierna kan er een debat 

plaatsvinden, waarbij je de debatleider bent. Wanneer alle argumenten de revue 
zijn gepasseerd, vatten de rechters de discussie samen en doen een uitspraak.  

 
Wanneer er veel tijd is, kunnen er meerdere stellingen worden bediscussieerd in 
het carrouseldebat. Hierbij kunnen de leerlingen steeds een andere rol krijgen.  

 
Mogelijke discussiestellingen: 

 Er zou een maximum aantal jaar gevangenschap moeten komen in plaats van 
levenslang.  

 De doodstraf moet worden ingevoerd.  

 Tot levenslang veroordeelden zouden meer rechten moeten krijgen binnen 
het gevangeniswezen.  

 Trouwen in de gevangenis zou niet toegestaan moeten zijn.  
 Alle levenslang veroordeelden zouden bij elkaar op een eiland moeten worden 

gezet waar ze niet meer af kunnen.  



   
 
 
Betoog 
Leerlingen schrijven een betoog voor of tegen de stelling dat levenslange 

gevangenschap onmenselijk is. 
 
Persoonlijk essay 
Leerlingen schrijven een persoonlijk essay over het onderwerp van de 

documentaire. Wat vinden zij van de film, kunnen ze zich verplaatsen in de 
personages? Wat denken ze dat ze zelf zouden doen in een soortgelijke situatie? 

Dit is een vrije opdracht waar veel ruimte is voor zelfreflectie. 
 

Posterdebat 
Hierbij kies je samen met de klas één van de stellingen uit. De leerlingen worden 
verdeeld in twee groepen: één groep is voor de stelling en de andere groep zijn 
tegenstanders. Elke groep maakt een poster met hierop één of meer 

statements/argumenten. Hierna lezen de groepen elkaars poster en mogen ze 
elkaar inhoudelijk becommentariëren. De docent leidt het debat dat hieruit volgt. 

 
Gratieverzoek 
Leerlingen schrijven een gratieverzoek aan de koning namens Louis Hagemann. 
Gratie is mindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter 

heeft opgelegd. Gratie kan worden geleend als het bijdraagt aan een 
rechtvaardige, menselijke en doelmatige uitvoering van de straf. Leerlingen 

maken duidelijk waarom zij vinden dat de straf van Louis verminderd zou 
moeten worden. 
 

 


