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Onze gevangenissen
staan in brand

eachte ministers van Justitie en Welzijn,
Stakend bewakingspersoneel in de

gevangenissen, niemand kijkt er nog van
op. Maar ondertussen steken gedetineer-
denmatrasseninbrandalsprotest.Enafge-
lopen week trokken advocaten, rechters,
de burgemeester en de voorzitter van de

commissie van toezicht van de gevangenis van
Vorst tochaandealarmbel.Geenstromendwater
opcelwaargedetineerden ’snachtsnog ‘opdepot
moeten’, instortendevloereninVorst:het loktniet
voorheteerstkortstondigeverontwaardiginguit.
Maar dit is het topje van de ijsberg. En dat wéten
jullie, heren ministers…

We hoorden het Koen Geens (CD&V) zelf
onlangs nog zeggen: Never waste a good crisis.
Stakingenzijncrisissituaties,envaak ookeensig-
naalvanaanslependeproblemen. Indegevange-
nis leiden ze echter tot onleefbare toestanden,
voorhetoverblijvendpersoneeldatdeboeldraai-
endemoethouden,enookvoordegedetineerden
diedagenachterslotengrendelzitten.Activiteiten
diebijkomendebewegingenvragen,wordenafge-
schaft of tot een minimum beperkt: de hulp en
dienstverlenersvandeGemeenschappenkrijgen
geen toegang, er is geenbezoek, geenwandeling.
Desfeer indeBrusselsegevangenisseniserggrim-
migenhetmoreelvandegedetineerdenerg laag.

Wantoestanden tijdens stakingen in de
Belgischegevangenissenzijn legioenherhaalde-
lijk aangeklaagd. In 2005 vielen er twee doden
bij de gedetineerden in Andenne. Sedert zijn
bezoek aan België in 2003, en bij herhaling in
2005, 2010en2013, zethetEuropeseComitévoor
dePreventie vanFolteringdeBelgische regering
onder druk om een gegarandeerde dienstverle-
ning door het bewakend personeel wettelijk te
waarborgen.Dit isnodigomdebasisrechtenvan
gedetineerden, zoalsvoorzien indeBasiswetvan
2005, tegaranderen.Dezeaanbevelingenwerden
totnu toebeantwoordmet totniets leidendeeva-
luaties van een protocol tot regeling van sociale
conflicten, dat te pas en te onpas met de voeten
wordt getreden. In december 2014 werd een
werkgroep opgericht om het conflict rond de
gegarandeerde dienstverlening met de vakbon-
den te bespreken. Maar de weerstand blijft bij-
zonder groot. Moeten er opnieuw doden vallen
voor we wakker worden?

Impact op de samenleving
Maar er is meer. In de gevangenis van Sint-Gillis
worden al bijna een jaar lang geen groepsactivi-
teitenmeergeorganiseerd:behoudensenkeleuit-
zonderingen mogen de gemeenschappen en
Brusselse welzijnsdiensten geen onderwijs, vor-
ming, sport,bibliotheek,gespreksgroepenofwat
dan ook in groep aanbieden. Van de belofte om
na de paasvakantie sportactiviteiten en biblio-
theekopnieuwoptestarten, isniets inhuisgeko-
men.DeGemeenschappenendeBrusselsedien-
sten worden systematisch met een kluitje in het
riet gestuurd. Ook de regionale beleidsverant-
woordelijkenkijken toe. Iedereenmoet lijdzaam
ondergaan en zien hoe de hulp- en dienstverle-
ning die in 2009 in Brussel moeizaam van de
grond kwam, totaal verloren gaat.

De moeilijke omstandigheden waarin het
bewakingspersoneelmoetwerken,verdienenalle
begrip. Maar dit verantwoordt niet de macht die
ze krijgen om gevangenisdirecties onder druk te
zettenomdetentieregimesnaarhunhandtezette
Detentieregimes,dieverankerdzijn indeBasiswet
voor het gevangeniswezen van 2005, worden al
langenfrontaalmetdevoetengetreden.Principes
vanbeperkingvandetentieschade,normaliseringBE
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Even neerdalen

Als lerares moet ik Lieven Boeve
vragenomevenvanzijnwolkneer
tedalenennaardeaardsewerke-
lijkheid tekijken.

Wehebben inonzekatholieke
school geenkatholieke identiteit:
er hangt nergens een kruisbeeld,
minderdan10procentvandeleer-
lingen is gelovig, niemand is ker-
kelijk, het vak godsdienst is een
mengeling van psychologie en
actualiteit. De kapel is een turn-
zaal geworden. We hebben wel
moslims, ook vrouwen, met vrij
wapperende haren, goed geïnte-

greerd, ambitieus. Hun geloof
behoort totdeprivésfeer.

Ikhebcollega’sdiehetideevan
hoofddoeken,hallalendergelijke
genegen zijn. Ze geloven dat de
weg naar de bevrijding via het
onderwijs loopt. Ik vrees dat ze
dwalen. Onderwijs werkt alleen
emanciperend als het ingebed is
ineencultuurdiedoordrongenis
van verlichtingswaarden. En het
is onze heilige plicht om deze
waarden te verdedigen, dat zou
hetkerndoelmoetenzijnvanelke
‘katholieke school’.

Hildegarde Goubert, Ninove

enre-integratiezijn lozebegrippengeworden.De
klok wordt tien tot twintig jaar teruggedraaid…

Het gaat hier om meer dan alleen de gegaran-
deerdedienstverleningtijdensstakingen.Hetboy-
cotten van activiteiten voor gedetineerden door
personeel heeft ook een sluipende impact op de
samenleving zelf. Gedetineerden die geen oplei-
ding krijgen, geen psychosociale hulp en geen
familiebezoek, verliezen hun kansen op re-inte-
gratieenkomenvroegof laatonvoorbereid terug
indesamenleving.Ener isnogmeeraandehand:
de Commissie van Toezicht van Sint-Gillis ver-
meldt klachten over racisme ten aanzien van
gedetineerden in haar jaarverslag, onwettige
naaktfouilles zijn scheringen inslageneenstrikt
cellulair regime wordt overmatig toegepast als
tuchtsanctie.Gevolg:oplopende frustratiesbijde
gedetineerdendie tikkendetijdbommenworden.

Dezeaanslependesituatievanopeenvolgende
stakingen,overbevraagdpersoneel, lozebeloftes
en een in gebreke blijvende overheid zonder
beleidsvisie, rigide vakbonden die kortzichtig
eigenbelang vooropstellen, erbarmelijke infra-
structuur en dat alles met de gedetineerden als
speelbal: het lijkt ronduit op een verrottingsstra-
tegie.

De tanker van het gevangeniswezen is bijzon-
der moeilijk wendbaar. Maar de tanker staat in
brand, geachte ministers. No time to waste!We
wensen u daad- en slagkracht toe.

Overbevraagdpersoneel,
erbarmelijke infrastructuur, rigide
vakbondeneneenoverheid zonder
visie. Dit lijkt een verrottingsstrategie

►Marc Dizier, directeur van de gevangenis in Andenne, spreekt
de pers toe nadat hij samenzat met minister Geens. © BELGA
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Het grote
onderwijsdebat
woedt voort
► Caroline Gennez
antwoordt
Bart DeWever
►De lezersbrieven
van vrijdag 6mei

Over de uitnodi-
ging van CD&V
naar zesjarigen
► Sara Ceyssens:
‘Handen af van
onze kinderen!’
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Michiel Vos is VS-correspondent en gehuwd
met de dochter van Democrate Nancy Pelosi.
In een wekelijkse wisselcolumn met Derk Jan
Eppink brengt hij verslag uit van de race naar
het Witte Huis.

oit in een zaal geweest met aanhangers van
eenverliezendepresidentskandidaat?Ikwas
erbijinhetArizonaBiltmoreHotel,toenJohn
McCain officieel zijn verlies verklaarde in
2008.

Hetmomentdat dekandidaat –hunkan-
didaat!–uitderacestaptmetdeonvermijde-

lijke speech (Wegave it ourall, but itwasn’t tobe,...) is
hetmomentdatjedefysiekepijnomjeheenkuntvoe-
len.Jezietnietalleendehoopendromenvandekandi-
daatophetpodiuminrookopgaan,maarookdievan
deaanhangers.

Om je heen staat een harde kern van diehardme-
dewerkers,zijnbelangrijkstedonoren–deearly fun-
ders die er als eerste bij waren. Ik herinner me nog
goeddateenhedgefondsmanagermein2007voltrots
toevertrouwdehoevroeghijenzijnNewYorksefonds
er al bij waren toen het gerucht de ronde deed dat
‘Barack’(achternaamnoemenonnodig)eengooizou
doennaarhetpresidentschap:“Weontmoettenhem
met zes man van mijn kantoor aan een lange tafel.
Wepraatteneenuurenwarendieponderde indruk
vandezejongesenatordiezeipresidenttewillenwor-
den.Weleendenhemmeteenkantoorruimteenéén
vanonze jets.”

Dat is hardcore donorschap in de VS: dat zijn de
mensen die willen dat je het maakt tot in het Oval
Office. De Amerikaanse politiek is all aboutwinning
–Amerikakentgeenalternatief.

Datiswatergebeurde,afgelopendinsdaginIndia-
napolis toen Ted Cruz opgaf en Trump de facto de
genomineerdewerdvandeRepublikeinsepartij.Wat
onvermijdelijk was voor ons bleek onvoorstelbaar
voordehardekernvanCruz’kandidatuur. Indezaal
vloeiden tranen: het bewijs dat daar echte gelovigen
stondendienietklaarwarenomvandatgeloofteval-
len, ennietbereidwarenop tegeven.

Ontkenning voedt politiek. Vorig jaar waren er
zeventien Republikeinse kandidaten die allemaal
iedere dag riepen: ‘Wanneer ik president ben...’ (en
niet ‘Als ik president zou zijn...’). Voor zestien werd
heteenkeihardontwaken.Behalvevoordemanvan
wieongeveer iedereendachtdathij het deedomhet
imagovanzijnvastgoed-annexentertainmentimpe-
rium te verhogen. Niet vroeger dan nu komen de
Republikeinen tot het besef dat Donald Trump de
nominatievandeGrandOldPartyheeft gestolen.

Mensendiehunlevenhebbengewijdaanconser-
vatievepolitiekmoetennudenieuwerealiteitaccep-
terendateenrealitytv-sterhunleidsmanwordt.Cruz
washunlaatstehoopennuhijdewaarheidoverzijn
gefaalde dromen heeft geaccepteerd moet heel
Amerika de werkelijkheid onder ogen zien: Trump
is,envertegenwoordigt,eenformidabelekrachtinde
Amerikaanse democratie. Is ‘crooked Hillary’ zoals
Trumphaarsindsdezeweeknoemt,daarklaarvoor?

OpdiemanierwordenRepublikeinengedwongen
in bed te kruipen met een erg politiek incorrecte
nieuwkomer die zich tegenover niemand inside the
beltway verplicht voelt. Washington DC is bang de
greep op de partij te verliezen. Maar er is geen alter-
natief.VooraldieverontrusteRepublikeinenisernog
maaréénvrouwopdezewerelddieTrumpkanstop-
penendeRepublikeinsePartijheeftdeClintonsruim
tweedecenniaverketterd.Voorhenishetondenkbaar
dat zij terugkeert inhetWitteHuis.

En zo gaat de Republikeinse partij de stadia van
rouwtegemoet:ontkenning,boosheid,depressie,het
stadium van ‘als ik dat had gedaan dan…’ en uitein-
delijkacceptatie.

Wat de Republikeinen deze week overkwam
gebeurtwellichtdezenovembermetheelAmerika.
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Als realiteit toeslaat

Eppink&Vos


