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lijke problemen gewikt en gewo
gen worden, dan kan ik niet an
ders dan het volste vertrouwen
hebben in hun oordeel. Dat is echt
geen nattevingerwerk. En er zul
len altijd mensen zijn die in de ge
vangenis moeten blijven. Niet om
wille van de feiten, maar omwille
van de risico’s. Dat je bij een ge
vangenisstraf van 30 jaar vrijkomt
na 10 jaar is trouwens een hard
nekkige mythe. Dat kán, maar dat
is niet per definitie het geval. Wij
hebben hier iemand die al meer
dan 40 jaar zit. Veel mensen zitten
erg lang vast, maar de samenle
ving vergeet dat graag.’

‘Een
gevangenisstraf
is in essentie
niets meer dan
vrijheids
beroving.
En alles wat
daarmee
verzoenbaar is,
blijft mogelijk.
Dus proberen
we hierbinnen
het leven van
buiten zo goed
mogelijk na te
bootsen’

Moord en doodslag

En dan gaat het over de aard van
de misdaad. Over de populatie van
LeuvenCentraal, waarvan het
gros meer op zijn strafblad heeft
staan dan kruimeldiefstallen en
bloedneuzen. De daders van le
vensdelicten – moord en dood
slag – zijn hier ruim vertegen
woordigd. ‘Moord is natuurlijk
erg. In de ogen van de maatschap
pij is dat het ergste wat je kunt
doen: iemands leven ontnemen.
Toch is de kans op herval bij moor
denaars kleiner dan bij overval
lers. Want denkt men nu werkelijk
dat iemand die hier voor moord
zit op om het even welk moment
aan het moorden zal slaan? De
koele killer bestaat, jazeker. Maar
het is een minderheid. Ik heb uit
mijn contacten met moordenaars
geleerd dat het verwerken van
hun daad meestal bijzonder moei
lijk is. Hun geweten is niet defect,
ze hebben schuldbesef. Leren le
ven met wat ze gedaan hebben, is
voor hen de grootste straf. En bij
na allemaal zeggen ze: ik achtte er
mezelf niet toe in staat.’
We komen in de ruimte voor fami
liaal bezoek, een stukje gevange
nis waar Verschueren bijzonder
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’Ik durf te zeggen dat ik evenveel vertrouwen heb in sommige gedetineerden als in mijn personeel.’

trots op is: een grote, huiselijk in
gerichte woonkamer met zit en
eethoek, kaders aan de muur, een
tv en een speelhoekje voor de kin
deren. ‘Het is een ruimte die vroe
ger bewoond werd door de hoofd
bewaarder. Toen die vertrok, heb
ik meteen besloten hier een plek
te creëren waar gezinnen weer
even een gezin kunnen zijn.’ Door
het raam zien we de ‘leeuwenkooi
en’, waar de gevangenen die in af
zondering worden gehouden ge
lucht worden.
‘Ik geef weleens lezingen en vrij
wel altijd duikt die ene vraag op:
“Ja maar, zijn jullie gevangenen

nog wel voldoende gestraft?” Alsof
ergens geschreven staat dat je ge
vangenen op water en brood moet
zetten, of ze moet koeioneren zo
veel je kan. Maar neen! Een gevan
genisstraf is in essentie niets meer
dan vrijheidsberoving. En alles
wat daarmee verzoenbaar is, blijft
mogelijk. Dus proberen we hier
binnen het leven van buiten zo
goed mogelijk na te bootsen. Over
dag werken de mensen hier of vol
gen ze een opleiding, ’s avonds
wordt er tv gekeken of nemen ze
deel aan het verenigingsleven, aan
sport, aan cultuur. We geven zin
aan hun detentie om hen zo goed

mogelijk voor te bereiden op een
terugkeer in de maatschappij. En
we betrekken hen bij de organisa
tie, we geven hen verantwoorde
lijkheid. Ik durf te zeggen dat ik
evenveel vertrouwen heb in som
mige gedetineerden als in mijn
personeel.’
Naïef en onbevangen

De bezoekersruimte doet een
beetje aan als een schoolrefter in
feeststemming. Er hangen versie
ringen aan muren en plafond.
Ghislain en Jean maken er de
dienst uit. Ghislain geeft met eni
ge trots een rondleiding in het

driehoekige keukentje, vertelt
over de hapjes en drankjes die ge
serveerd worden, biedt ons met
een ook iets te drinken aan, en be
nadrukt hoe belangrijk hij het
vindt dat de bezoekers een beetje
op hun gemak gesteld worden.
Jean vult aan en stemt in.
‘Zij zijn bewoners, hé’, licht de bur
gemeester met een knik en een
glimlach toe. Bewoners die het no
dige vertrouwen genieten, zo
blijkt. Omdat ze hun werk met
zorg en overgave doen, en door
medegevangenen niet te paaien
zijn voor hand en spandiensten.
‘Ze weten dat ze het zelfs niet moe

ten proberen bij ons’, klinkt het
eensgezind. De twee zijn ook ac
tief in de roefelzaal, waar er altijd
wel iets voor bezoekende kinderen
te beleven valt, van voorleesuur
tjes tot sinterklaasfeesten.
De rondleiding gaat verder. Langs
de ruimtes voor ‘ongestoord be
zoek’, ingericht als een hotelka
mer, naar het hart van de eigenlij
ke gevangenis. We staan in een
soort vuurtorenkamertje, waar al
le gevangenisgangen op uitko
men. Nu hangen nog overal man
nen rond, maar straks is het etens
tijd en dan gaat iedereen even de
cel in. Een rustmoment.
Frank, een man met opvallende
rode schoenen, neemt me mee
naar de bibliotheek. Hij is de taal
raadsman van Guido Verschue
ren, literatuurkenner en bezieler
van de culturele avonden, die – of
het nu over Kafka gaat, of over het
werk van sprekers als Rudi
Vranckx of Christophe Deborsu –
telkens weer een vaste schare gre
tige bezoekers trekken. Er wordt
volop getimmerd en verbouwd. De
bibliotheek groeit.
‘Ik ben blij dat ik altijd mijn naïvi
teit bewaard heb,’ zegt Guido Ver
schueren wanneer we afscheid ne
men. ‘Je moet gedoseerd naïef
zijn, onbevangen. Toelaten dat er
dingen gebeuren. Als je alles ein
deloos afweegt en beredeneert,
dan knijp je iets dood nog voor het
geboren is. Natuurlijk weet ik dat
sommigen misbruik gemaakt heb
ben van mijn goedheid. Dat is in
gecalculeerd. Ik zou het erger vin
den als ik mensen tekort zou ge
daan hebben.’
‘Burgemeester achter tralies’ van
Veerle Segers, Uitgeverij
Davidsfonds, 208 blz., 19,95 euro.

MINDERHEDEN HAAST ONZICHTBAAR IN MEDIA
Ik studeer Rechten,
heb een vlotte
babbel maar die
hoofddoek is een
probleem voor veel
werkgevers

Krant staat vol blanke mannen
Het bulkt van de volwassen
blanke mannen in de Vlaamse
kranten. Slechts 3,3 procent
van de mensen die in de
dagbladen aan bod komen,
maakt deel uit van een
etnischculturele minderheid.

DOMINIQUE DECKMYN
BRUSSEL | Het Steunpunt

de zwarte lijst
Leven in een kleuronvriendelijk land
een 6-delige reeks over racisme in 2013
vanaf zaterdag 26/10 in De Standaard

Me
dia bestudeerde 1.500 krantenar
tikels uit 2012. In die artikels kwa
men in totaal 3.196 personen aan
bod – ofwel omdat er over hen
werd geschreven, ofwel omdat ze
werden geciteerd als bron. En dat
zijn voor 72,4 procent mannen.
Gaat het om zogenaamde ‘elite
bronnen’, dat wil zeggen mensen
die als expert op één of ander do
mein worden geciteerd, dan bel
len de Vlaamse journalisten in
74,5 procent van de gevallen een
man. Bij de ‘vox pop’ commenta
ren zitten 66 procent mannen. Als
getuige worden daarentegen on
geveer even vaak vrouwen
(51,7 procent) als mannen geci
teerd.
Maar vooral met de aanwezigheid
van etnischculturele minderhe

den is het pover gesteld. Slechts
3,3 procent van de personen die in
de media aan bod komen, behoort
tot zo’n minderheid, terwijl die
groepen 9 procent van de Belgi
sche bevolking uitmaken.
Bij de elitebronnen behoort zelfs
maar 1,5 procent tot zo’n minder
heid. Maar ook als getuige of in
een vox pop zijn minderheden
sterk ondervertegenwoordigd.

SNEL
Etnischculturele minderheden
worden ernstig onderbelicht in
de Vlaamse kranten, blijkt uit
een doorlichting van 1.500 arti
kels uit 2012.

En dat cijfers is dan nog sterk af
hankelijk van het behandelde on
derwerp. Gaat het over rechten en
vrijheden, dan komen 8,9 procent
minderheden aan het woord.
Maar gaat het over politiek, dan is
dat amper 1,3 procent. Mensen
van jonger dan 18 of ouder dan 65
zijn ook sterk ondervertegen
woordigd in de pers.
Misschien ontbreekt het journa
listen gewoon aan tijd om eens ie

mand anders dan een blanke man
als bron op te snorren. Uit een an
dere studie van het Steunpunt Me
dia blijkt namelijk dat journalis
ten steeds meer klagen over de
werkdruk.
Van 750 ondervraagde journalis
ten meent 89 procent dat het ta
kenpakket van de journalist de
laatste jaren toeneemt, 87 procent
meent dat de redacties steeds ho
gere eisen stellen en 51 procent
meent zelfs dat journalistiek en
een gezin moeilijk te combineren
zijn. Vooral vrouwelijke journalis
ten blijken die laatste mening toe
gedaan.

72,4 procent van
de geciteerde
bronnen zijn
mannen. Als het
om experts in een
of ander domein
gaat, loopt dat
zelfs op tot
74,5 procent

Toch subsidies
voor IPS en MO*
De Vlaamse regering heeft vrij
dag de subsidiedossiers voor
persbureau IPS en het Wereld
mediahuis, de uitgever van het
tijdschrift ‘MO*’, goedgekeurd.
Ze ontvangen respectievelijk
450.000 euro en 630.000 euro
voor de periode 20132015.
Daarover bestond onzekerheid,
na kritisch adviezen van de In
spectie Financiën. Maar de
Vlaamse regering neemt nu die
onzekerheid weg. ‘We willen
– ondanks de budgettaire beper
kingen – blijven inzetten op kwa
liteitsvolle berichtgeving en dui
ding omtrent het buitenland en
ontwikkelingssamenwerking in de
Vlaamse media’, legt Vlaams mi
nisterpresident Kris Peeters
(CD&V) uit.
Volgens Peeters komt de rege
ring daarmee ook tegemoet aan
een resolutie van het Vlaams
Parlement over de kwestie.
MO*hoofdredacteur Gie Goris
reageert verheugd: ‘Met die be
slissing levert de Vlaamse rege
ring het bewijs dat ze gelooft in
het belang van betrouwbare, on
afhankelijke informatie over
mondiale gebeurtenissen en
tendensen.’ (belga)

‘Opgelet voor wraak nu piratenkoning vastzit’
Belgische schepen die Somalië
passeren, worden aangemaand
extra waakzaam te zijn voor
piraten.

WERNER ROMMERS
BRUSSEL | Belgische

schepen
die Somalië passeren, worden
aangemaand extra waakzaam te
zijn.
‘Er kunnen wraakacties volgen
omdat België de belangrijkste So

malische piratenkoning Moha
med Abdi Hassan in de val gelokt
heeft (DS 14 oktober)’, zegt het ge
specialiseerde bewakingsbedrijf
ESC Global Security.
Het Estse bedrijf is gespeciali
seerd in antipiraterijopdrachten
en waarschuwde de Belgische re
ders vrijdag om extra waakzaam
te zijn. Onder meer de Belgische
reder Exmar en baggeraar Jan De
Nul werken samen met ESC Glo
bal en het bewakingsbedrijf heeft
een vergunning van Binnenlandse
Zaken.
‘Sinds kort wijzen de statistieken

op een heropleving van de pirate
rij voor de Somalische kusten’,
zegt Ivari Sarapuu, de nummer
twee van het bedrijf. ‘En gelet op
de arrestatie vorig weekend op de
luchthaven van Brussel van een
Somalische piratenchef, lopen
schepen die onder Belgische vlag
varen Belgische schepen een veel
groter risico dan voorheen.’
Nog volgens ESC Global Security
gewagen ook internationale ver
zekeraars van een verhoogd risico
voor Belgische schepen.
ESC Global Security sluit zelfs niet
uit dat er wraakacties komen.

Bewakingsbedrijf
ESC Global
Security maant
Belgische reders
aan tot
voorzichtigheid
na de arrestatie
van Mohamed
Abdi Hassan

