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In dè jaren tachtig serkte ik in de Gevangenis Sctreveningen
aan de -Poupstationsweg. Er iIas in die tijal een periode, dat de
gevangenis- veel in het nieuss vas door pogingen tot ontvluch-
íing,- ontvluchtingen en ook giJzelingen.- Daarbij ua6 ook
spra*e van zrrare Diddelen.

BU loDd.rs Dartoíng
De gèvanqenis bestond uit de c-vleugel (ca. 40 gedetinèerdeD)
en óe a-í1euqel. (Burxer), Eet 3 étages (oox ca. 40 gedetineer-
den). De guriker behooràà toen tot het zvaarat beveiligde en
gesioten gedeelte van het gevangeniauèzen
óp ae re ;n 2e étage raran per étage tvee van elkaar. ge§chei-
dèn grroepen van 6 à 7 personen. Daar vas een strak en beperkt
regien.
De 3e étage bad een btjzonder regleu, net- naDe besteEd voor
psycbisch -kvetsbare nenJen en/of uensen, die door een ernstig
ieàenttelict niet op andere afdelingen gePlaàtst konden uorden '
Àinnen justitie nald ae Gevangenis schev-eningen een bijzondere
Éri*í"g. Ererzijds werden er gèdetinèerden geplaatst gie
als vluctrigevaarf-i jk uerden beschoulrd, onder Dèër vanwege hun
ààii"[, hó straftijd of (pogingen tot) een- ontvluchting
eldera ondenoren. Ànderzijds Yaren er Eensen, die a]'s gèueen-
schaDsonqeEcbikt vetden beoordeeld v.rnsege gedrag, delistsach-
terqiona-ot persoonliJke probleratiek.

oEtDral€D ya! Cata8tiGD.rtD.ctiGvaa
e"rià a" beEteuinq ËaddÀn de neeste gedetineerdén als ze in
scbeveninqen qeplaadst werden nauYeli jks detentiePerspectief '
itiaronaeílr"Íi;q, bi jvoorbeeld in Probrenatlsche f aDiliesitu-
itià", ,"" beel -;oeiÉjk. En ook vérlof en overpraatsing naar
èen óa"t" iuicbting -(bijvoorbeeld een Dee! open inrichting)
beboorden veel. nindér- dàn geniddeld tot de nogel ij kheden '
velen hadden nàar hun gevoel in de detentie geen enkèl voor-
uitzicht en niets neer te verli.ezen.

YlEoÈtg.Yr.r1tJtà.id
efs ef yoralt -nagedacbt ovèr de vraag hge vlucbtgevaar Det
alle8 rat tlaarneè Ba!€nàangÈ kan íorden voorto[én, zal 

- 
let

naDe ook aandacht gegeven noeten norilen aan de pertoonlijke
oDstanallghealen van - g-edetineerden, die 'niets te verliezen
bebbèn'. - Die olsÈandighedèn kunnen gelegen ziJn in éen enom
ianfe strarauur of éen opeenstapeling van straffen (niet
allóen in tr6de!1and, raar soDs ook elders in Europa). líaar het
kan ook te Daken hébben ret een ProbleDatische tàuiEsituatia,
vaardoor ieland onder druk kort tè staan. ('lre bent rustig als
het Èhuis ruatig ia'). Er ook kan àet zÍjn, dat er een aglres-
sie of een proileoaliscl geitrag is ontstàar door detentie-
ervàlingen (Éi.jvoorbéeld zich Biakenal en tekort gedaan voe-
Idr).



lorEYulalgo b.Jcg.lllg
reoén de àcntdrcronat van tle bij zontlere beateming en sPecifie-
ià-Ë"à*i"s aréuede de vele gÉwelddattige ontvruchti:rgen, ging
à" u"jàg""fíg zich rondoD een lantal kernpunten ontrixkelen'

1. Het zoveel Dogelijk overeind houden van een leefbaàr
afetentièkliDaat-. zó was er ruiEte voor activiteiten, o!
daarDee de geslotenheid rat te doorbreken ' zo Íaren er
ààt< op ae B--vleugel kleine ontmoetingstijeènkonsten Ilet
aaàrliJ nensen vó buiten, geor-g-aniseèrd door het soci-
Ààilcuitureer uerk en de geestelijke verzorging'
Een ander belangrijk Punt ln dit verband is het geconcen-
treerd oog bebÉn voor sat zich in de persoonlijke leef-
vàreta vó een gedetineerde afspeelt' 8en goede en ade-
quate be'iegeninE kan spanninqen uelJne[en ' zo uas er rn
ËÈÀà"""iís"-n eeí goede - en frexibele bezoekregeling ' Àls
ài -r"i 

"éns tpannir,gen saren in een reratle, kon daar
direct en zonàer veàl diBcussie door liddef, van extra
fÀzoel< "f een begeleid bezoek op uorden ingespeeld'

2. Bet tcheppen van een detentiepersp- eclie! '. - 
líet nare als

het gaat- ón Een§en Det een uoéitljf justitieverleden i6
het ían belang gïote aandacht te hebben voor een deten-
iiep:'inninq. -vóuit de b€geLgialinqscomissie rran de

;;;-";G;it 
- uerd ,!et na!!e op lit p9nt ook gerl,erl(t ' Di't

Éereuiae door te proberen de detentieroute te faseren èn
i" ióà" tot bereikbare doeren in kl'eine stappen ' op 

'te?eDanier verd er aan geïerkt het verÈrouYèn van de gedeti-

"àËiaà 
i" zictrzeLf, het overzLcbt over de detentie, en

ook hèt vertrousen'v-an juatitie in de ge'letireerde op te
bouren. oP deze rrlJze zijn nogal Ïat . 

menBen Det een
uÀpàrà"= illtentieverÍeaen door bun detentie heengeloodst'

3. Eet i6 van belaDg veèl aandacht te hebben voor zalen die'
zet"i "f= uen ii een geslotenheld zit zonder veel per-
.pi"ii"ï -ot rroaiq" agÉessie kunnen oProePen ' rn dit
vàrbana vas Ln scÉeveningen de ervaring van de Prll-èrs on
t"i d"z" grroeP oD te gaan, van grote betekenis'

4. Integïaal lrerken- In scheveningen rerkten vij rlet ver--- 
""Uiíf"nae di.sciplines integraal salen vanuit een ueke-
:-iiÉà r"gereiitiingscouissié. xet nane.-deze integEale
àaíennerriíg vaarbii ook vaak de begel-eiding van bYl!?
i;;ï;;;#9, advoéaat, en waar -noserijk ook farilie)
Ètrolken rerd, kan bijdragen tot het geven van een Deer
óverziénier-:.jxé toer"rètsttuctuur en een doorbreking van
de ranhooPsspiraaL.

Yoo!Lora!
vàài--g-"r"fa Lan rrordèn voorkonén aIa Dènsen tiJdiq, il .lY"
sltuatle uorden herkend. En alÉ daar ook eeÍr concrete begerea-
àfË-.; gerealiseerd kan ïorden. waar bet on gaat is oB sanen
,"i- aË iedetineerden een Yeg te ontwik*elen, vaartangs zij
door de detentie heen kunnen konen.
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Daarbij is eèn integrale benadering. gericht op de persoonlij-
ke situatie van de gedetineerde, essentiëel en vooral het met
elkaar tonen vEul een afuiafelijke, geloofuaardige en Persoontij-
ke betrokkenheid.
In die zin denk ik, dat een zorgMuldige bej egeninq en begelei-
dlng, naast het huDanitaire aspect ervan, ook een fundarenteLe
pijler is voor de beveiliqing.

J. Eerbeek
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