
	  



 


























 

6. Maandag 3 maart 2014

Experiment

Ook medisch 
interventieplan 
van Beverse 
gevangenis 
uitgetest

De honderd mannen 
en vrouwen die 
zich vrijwillig lieten 
opsluiten in de 

gevangenis van Beveren 
zijn zondagnamiddag terug 
vrijgelaten. Niet alles verliep 
zoals gepland. Uitgerekend 
directeur-generaal Hans 
Meurisse schopte keet.

Directeur-generaal 
zorgt zelf voor incident

De gloednieuwe gevangenis van 
Beveren werd het afgelopen 
weekend al getest door honderd 
vrijwilligers. !"#"$% &'(# )""*%

�� Het was een, voor ons land, uniek 
experiment. Volgens de proefkonij-
nen verliep het weekend goed. Maar 
toch was er een incident dat het ex-
periment ontsierde.

De directeur-generaal was de rol 
toebedeeld van brave gevangene. 
Maar zaterdag viel hij uit zijn rol. 
Tijdens de wandeling begon hij te 
brullen, vernielde een volleybalnet 
en kieperde het over de omheining. 
Het kwam tot een openlijk conflict 
met de directie en het personeel. 

Hij was gisteren niet bereikbaar 
voor commentaar, maar Annemie 
Serlippens van het Gentse parket 
bevestigt het incident. “Een rel is 
veel gezegd. Het gebeurde tijdens 
de wandeling”, zegt de magistraat. 
“Het was buiten koud en we kon-
den niet snel genoeg naar binnen. 
De directeur-generaal heeft dan aan-
dacht gezocht. Van echt vandalisme 
was geen sprake, alleen een lichte 
beschadiging van het volleybalnet. 
Als straf werden alle deelnemers aan 
de wandeling op een streng regime 
gezet. Dus zondag geen wandeling 
en geen telefoon.”

Serlippens toont zich enthousiast 
over het testweekend. “Interessant 
maar zeer confronterend”, meent ze. 
“Mij is vooral duidelijk geworden dat 
gevangenen de kans moeten krijgen 
om te werken. Zonder werk duurt 
een dag in de cel ontzettend lang.”

Ieder zijn scenario
Andere nepgevangen reageerden 

ook positief. “Ik ben zelf cipier in de 
gevangenis van Dendermonde”, ver-
telt Hans Van Mieghem. “Voor mij 
was dit ook een leerrijke ervaring.”

Dat er aan de binnenkant van een 
celdeur geen klink zit, wordt vaak 

aangehaald als een van de psycho-
logisch zwaarste zaken in de gevan-
genis. “Dat viel mij inderdaad ook 
zwaar”, vertelt Van Mieghem. “Ik 
heb mezelf er een paar keer op be-
trapt dat ik naar buiten wilde om 
even te gaan babbelen, dat viel tel-
kens zwaar tegen. Het is een soort 
klik die je moet maken.”

Van Mieghems kameraad Guy 
De Smet uit Serskamp bij Wetteren, 
ook een cipier in de gevangenis van 
Dendermonde, doet ook mee. “Je 
ziet op deze manier veel beter wat 
je allemaal mankeert als je in de cel 
zit. Dit soort weekends zou eigen-
lijk opgenomen moeten worden in 
de opleiding tot cipier, hier valt veel 
uit te leren.”

Alle proefpersonen kregen een 
scenario met daarin de rol die zij 
moesten spelen tijdens hun gevan-

genschap. “Ik weet niet waarvoor 
ik gestraft was”, klinkt het bij Guy. 
“Maar ik mocht alleszins ‘fatik’ zijn 
(de persoon die het eten bedeelt, red.), 
dat was best fijn want zo had ik iets 
om handen.” Of hij zich goed gedra-
gen heeft? “Volgens het scenario 
moest ik voorbeeldig zijn, maar ik 
heb me wel een beetje misdragen, 
ja. Wat op de celdeur bonken, roepen 
uit het raam. De collega’s een beetje 
testen eigenlijk, want binnenkort 
staan de echte gedetineerden hier 
en dan gaat het er ook zo aan toe.”

Drinkbeker als aandenken
Werkelijk alles werd het afgelopen 

weekend getest. Zo moest de politie 
van Beveren zondag ter plaatse ko-
men voor een medische interventie. 
Een zieke gedetineerde moest naar  
het ziekenhuis onder politiebege-

leiding. Ook zaterdagavond moest 
de politie ter plaatse komen, het is 
echter onduidelijk of ook dat deel 
uitmaakte van het scenario.

Een van de cipiers die nu al in Be-
veren werkt, stelt het zo: “Er zijn al-
leszins een aantal mensen verder 
gegaan dan de bedoeling was, niet 
iedereen heeft zich aan het scenario 
gehouden.”

Na het verlaten van hun cel kre-
gen alle testpersonen een drinkbeker 
met daarop de tekst ‘I served time in 
PI Beveren’. “Zij die hier binnenkort 
zullen zitten, krijgen dat niet bij hun 
vrijlating, hoor”, lacht de cipier. Lau-
rent Sempot, woordvoerder van het 
gevangeniswezen, was gisteren niet 
bereikbaar om toelichting te geven 
bij het experiment.
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�� De sloten van een aantal deuren is 
gewoon stuk.  Het merendeel van de 
deuren is wel in orde maar de deuren 
moeten zachtjes open en dicht wor-
den gedaan, zo niet loopt het fout. 
Nog zo’n probleem zijn de luikjes in 
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de deuren. Die moeten normaal op 
slot kunnen maar de sloten zijn nog 
niet geïnstalleerd. Bovendien zijn die 
luikjes iets te hoog aangebracht. Per-
soneelsleden die 1.60m meten kun-
nen er niet doorkijken. Er werd aan 
gedacht om dan alleen personeel van 
1.70m in te zetten, maar dat idee is 
door de vakbonden van de tafel ge-
veegd.

Het lijstje mankementen is be-
hoorlijk lang: ventilatieramen lek-

ken, in een paar cellen ligt de vloer 
van het sanitair gedeelte hoger dan 
de celvloer, de bewakingscamera’s 
zijn goed geïnstalleerd maar reage-
ren op de schaduw van de wieken 
van de windmolens in de buurt en 
springen dan in alarm, ook fel zon-
licht belemmert de goede werking 
van de camera’s. Maar ook zaken die 
wel in orde zijn, zorgen voor proble-
men. Bijvoorbeeld: de temperatuur 
kan niet goed worden geregeld.  Of-

wel liggen de gevangen te zweten en 
lopen de cipiers in de kou, of omge-
keerd. Het weekend toonde ook aan 
dat het niet altijd lukt om een dien-
bord met warm eten, tijdig tot bij alle 
gevangenen te brengen. Tot slot, het 
peperdure computersysteem SIDIS-
suite om gevangenen en bezoekers 
te registreren kon het voorbije week-
end nog niet worden uitgetest omdat 
het niet klaar was.
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De gevangenis van Beveren is 
niet klaar om 300 gevangenen 
te huisvesten. Het testweekend 
bracht tal van kinderziektes 
aan het licht. 

Ceysens gaat 
federaal en Daems 
op Vlaamse lijst

Ex-parlementslid 
Paul Tant (CD&V)  
overleden

Ondernemers 
kiezen voor Peeters 
en De Wever

“Minister moet zijn 
mond houden of 
ontslag nemen” 

�� Bij Open Vld Vlaams-Brabant zijn 
zaterdag de lijsten voor de verkiezin-
gen van 25 mei goedgekeurd. Daar-
bij valt op dat Patricia Ceysens het 
Vlaamse niveau inruilt voor het fe-
derale. Rik Daems maakt de omge-
keerde beweging. Hij krijgt de twee-
de plaats op de Vlaamse lijst na lijst-
trekker en partijvoorzitter Gwendo-
lyn Rutten. Ceysens krijgt de derde 
plaats op de Kamerlijst, na lijsttrek-
ker Maggie De Block. Op de tweede 
plaats staat Tim Vandeput, de bur-
gemeester van Hoeilaart. Kamerlid 
Luk Van Biesen moet voor de libera-
len een vierde Kamerzetel binnenha-
len in Vlaams-Brabant.3

�� CD&V-politicus 
Paul Tant is overle-
den. Hij was burge-
meester van Kruis-
houtem van 1977 tot 
2009, zetelde in de 
Kamer van 1981 tot 
1987 en in de Senaat 

van 1989, tot hij in 1991 opnieuw lid 
werd van de Kamer. Daar bleef hij tot 
2007. Hij was in de jaren negentig 
fractieleider in de Kamer. Paul Tant 
werd 68 jaar. “Kruishoutem verliest 
een warme burgemeester. CD&V 
een groot parlementarist. Sterk-
te aan de familie en vrienden”, rea-
geert CD&V-voorzitter Wouter Beke. 
De CD&V-politicus wordt aanstaan-
de zaterdag om 10 u begraven in de 
Sint-Lievenskerk in Kruishoutem. 3

�� De meerderheid van de Vlaamse 
ondernemers zal op 25 mei zijn stem 
geven aan de N-VA. Partijvoorzitter 
Bart De Wever krijgt de meeste steun 
om de nieuwe premier te worden, 
terwijl CD&V-boegbeeld Kris Peeters 
een nieuwe termijn als Vlaams mi-
nister-president wordt gegund. Dat 
besluit het Neutraal Syndicaat voor 
Zelfstandigen (NSZ) uit een peiling 
bij 477 leden. Achtenvijftig procent 
van de bevraagde NSZ-leden zegt op 
federaal en Vlaams niveau voor N-VA 
te zullen stemmen, 20% kiest voor 
Open Vld en 8% voor CD&V. De an-
dere partijen krijgen nog maximaal 
5% van de stemmen. !

�� “Patrick Dewael heeft ooit gezegd: 
‘Un ministre ferme sa gueule ou dé-
missionne’, een minister moet zijn 
mond houden of ontslag nemen.” 
Zo reageerde CD&V-voorzitter Wou-
ter Beke in De Zevende Dag op de uit-
haal van Didier Reynders (MR) naar 
diens opvolgers als minister van Fi-
nanciën. Reynders verweet hen ver-
antwoordelijk te zijn voor de “pest-
belastingen”. “Reynders heeft alle 
zogenaamde pestbelastingen mee 
goedgekeurd, hij kan het advies van 
Patrick Dewael dus best ter harte ne-
men”, aldus Beke. Later minimali-
seerde Reynders zijn uitspraken. 45"
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Guy De Smet.


