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het huis van b
bosch

ewaring in den

loto's b.j. visset

Aan de St Jorisstraat in Den
Bosch staat naast de statige
Flechtbank het oude, Bossche
Huis van Bewaring. Ooit was
het een tuchthuis oÍ eigenlijk
Spinhuis voor vrouwelij ke
gevangenen die daar voor de

^st 
moesten spinnen.

r..d6n'rà, in 1821 werd het een
algemene gevangenis waar in
1858 en 1872 ook weer
vrouwen in werden geplaatst.
Sinds 1872 was het straÍ-
gevangenis voor vrouwen om
in 1906 tevens de bestemming
van Huis van Bewaring te
krijgen. Tot 1973 zaten er nog
weer eens vrouwen, waarna
dit aspect deÍinitief verdween.
Een laatste herinnering leeft
voort in de naam van de
voormalige vrouwenafdeli ng
en de voorplaat van het
Gedetineerdenblad'Het
Soin h u isn ieuws'.

19'

nieuw directieteam aantrad. ln dè
daaropvolgende laren is dat rustig en
behoedzaam het terein bouwrijp gaan
maken vooÍ ingrijpende verandeÍingen.
Door middel van drie beleidsnota's in '19?9,

1981 en vooral die van 1982 maakte de
directie zichell, het personirelen ook de
directie Gevangeniswezen duadelijk waat
men heen wilde.
Nadat al eerder bewaardersteams waren
gevormd en een begin was gemaakt mei de
invoering in concreto van de overleg-
structuur, was de volgende stap het
opheffen van de scheiding tussen jongere
en oudere gedetineerden en de instelling
van een inkomstenaldeling. Zo tegen het
einde van deze zomer is de invoering van
een bloklijden-systeem gepland waardoor
er door aístemming van activiteiten en
halve dagen arbeid voor iedereen bereikt
wordt dat de gedetineeÍden zo min
mogeliik in de cel verbliiven.
Oe bedoeling van deze Íeportage is om iets
weer te geven van deze veranderingen.
VerandeÍingen die voor een buitenstaandet
misschien niet zo groot lijken. Wie echteÍ
het Huis van Bewaring uit 1978 en kort
daaína kent en dat veÍgeliikt met de

aangezicht voo@ebouw

Er is in de loop der tijden veelaan dit
gebouw verbouwd en bijgebouwd. Nadat
er jarenlang niets meer op dit gebied
gebeurd was behalve dan dal er op de
hoogste, vierde verdieping van de
B-vleugel een sportzaal werd gemaakt en
de cellen daar een veríbeurl kÍegen, is er
nu toch in aprileen ingrijpende
verbouwing van het voorgebouw van start
gegaan. De oude voorgevel met deuren en
raamverdeling wordt daarbij, als
beschermd stadsgezicht. gerespecteeÍd,
maar de portiersloge wordt ingrijpend
veíanderd en beveiligd, terwijl ook het
verdere voorgebouw gereorganiseerd
wordt, zodat er onder andere een echte
bezoekzaal komt. Dat betekent dan wel het
einde van de ouderwetse directeurskamer
met een houten betimmering, het gíote
wandboíd met kaartjes van alle
personeelsleden, waarondeÍ de zieken in
het wit, en de luid-tikkende, antieke
Amsterdamse klok.

inleiding
ln dit oude Huis van Bewaring heeft de tiid
vrij lang stilgestaan tot eÍ in 1978 een
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toestand medio 1982, kan zien hoe via de
weg van de geleidelijkheid een gÍote
mentalitelts- en kl imaatsverandering
teweeg gebracht is. Oeze ontwikkeling is
nog gaande en de íeporlage kan niet meer
dan een momentopname zijn.

bevolking
Het Huis zit sinds september 198'l tot de
nok toe vol. Op de grote A-atdeling is
plaats voor 101 man, op de B-afdeling voor
51. Beide bestaan uiteen parteÍÍedeel plus
drie etages daarboven. Op de 8-aídeling
zijn de parterre en de eerste etage oÍtewel
ring, voor de inkomstenaÍdeling
geÍeserveeÍd. De bezetting wisselt sterk, is
namelijk aÍhankelijk van de dag van de
week en de daarbij behorende
verplaatsingen en insluitingen. Op de
maandag is het gewoon 152. waaÍbil zij
aangetekend dat hoogstens 10% van de
gedetineerden buitenlanderszijn, dat
ongeveer70 ondeí de 23 iaar is en dat
gemiddeld 20 veroordeelden langere tijden
moeten waohten op plaatsing eldeís.

lalet ziin zii wet-Í víij. Wie alcohol
meesmokkell wordt naar huis terug-
gestuurd en riskeerl dal hijzijn stÍaíelders
zondeí onderbreking moet uitzitten.
Overigens woÍdt er geen activiteiten-
aanbod aan deze gedetineerden gedaan.
Zij kunnen in hun celzell meegebracht
werk doen, eventueel hun boekhouding
bijwerken, oÍ alleen maar lezen.
Oe direcleur moet regelmatig 'vol' aan de
Rechter-Commissaris geven. me€stal gaat
dat de 10 gevallen niet te boven, maarten
tijde van deze reportage waren hel er43
vooÍ wie Den Bosch geen plaats had.
De bevolking schikt zich in het algemeen in
het bestaande regiem en weet er zelís wel
waaÍdering voor op te brengen. ln 1981
weÍden erslechts 19 klachten door de
beklagcommissie ontvangen. Voordat de
behandeling kon aanvangen werden er
I ingetrokken, I werden ongegrond
verklaard en 1 niet-ontvankelijk.

werkzaal ll

TV-kijken en misschien een spelletje
kaarten neerkomt - wordt daarvoor een
bewaarderaan de etage onttrokken. De
ander is dan bezig meide mannen die die
avond ingesloten blijven.
Veel gedetineerden gebÍuiken de avond
om te teleroneren. oe Eossche teleÍoon-
regeling laat een ieder die geen
beperkingen opgelegd heeft gekregen vrij
om 2 maal per week 10 minuten onder
toezicht eo op eigen kosten te beÍlen. De
andere bewaaíder zit 's-avonds veelal in de
kamers met telgíoon dis er op alle etag..
zijn, om zowel de teleÍoon als de deurenv
met 'spreeklichties' van de cellen in de
gaten te houden.
Voor de bewaarders die aletteliike jaren in
diensl zijn is eÍ ve€l veranderd. Erzijn er bii
die zich nog heÍinneren hoe in de zestigeÍ
jaren ieder gesprek met gedetineerden
verboden was. Ook in deToerjaren werd
een bewaarder die met een gedetineerde
stond te praten soms nog doorzijn
meerdere'tot de orde' geroepen.
Nu spreken de gedetineerden de
bewaarder vrijmoedig bij de achternaam oí
soms zelfs bij de voornaam aan en wordl
contact sterk aangemoedigd. De tijd ligt
nog niet ver achter ons dat het verboden
was overdag in,e celop bed te liggen. En
de bewaarder maar verbieden! Nu neemt
de bewaarder rustig de tijd om meteen
ieder wat te praten. eventueelop de cel.
Toch is dit alles relatieÍ. Gedetineerden
met ervaring elders, vertelden hoezij daar
de bewaarder mel meneerde bewaard€
en niets anders moesten aanspreken enV
berispl werden als zijzich daar niet aan
hielden. Het oveÍdag niel op bed liggen is
ook noo niet overal uitgestorven. Terug
naar de bewaarders, oÍ eigenlijk naar hun
I kaderleden. De teams hebben allen een
teamleider, hooÍdbewaarder heette dat
vroeger. De echle oudgedienden gaan in
hun benaming nog verder terug en zeggen
'majoor'. Op één lijn hiermee staat de
aanspreektitel 'Brig' voor de brigadier, het
hooÍd van de GEWA. Sinds het begin van

werkzaal lll
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vleugel A

Tussen dinsdag 9n yrrdagstijgt de
bezetting drastisch, omdat dan maximaal
25 passanten moeten worden gehuisvest.
Deze lieden zijn met de Justitiële
Autodienst onderweg naar een andere
bestemming en strijken hier neer voor de
nachtrust. Zijworden ondergebracht in dat
deeldat de voormalige vrouwen-
gevangenis was en dat anders leegstaat.
Dat geeÍt veel werk, in verhouding tot het
biizonder korte verblijí.
GeduÍende het weekeinde is de bezetting
tenslone í52 + 7, omdal dan 6 cellen en
het enezaaltje ten behoeve van mensen die
hun straí tijdens de weekends uitzitten
worden benul. Deze weekenders verbliiven
in het voormalige Huis van Bewaíin9 vooÍ
vrouwen. De weekend executie wordt daar
soms ook in de week uitgezeten. De
weekenders moeten zlch de eerste keer
vóór 17.00 uur bijde Rechtbank melden.
waarna een parketwacht hen naar het
buurthuis van bewaring begeleidt. Oe
volgeode keren melden zijzich
rechtstreeks bij het HvB. Twee keer 24 uur

2

het personeel
Er is een personeelsbezetting van ,39
Íulltimers en 9 parttimers. Een
detachement van 16 GEWA'S draagt zorg
voor de binnen- en buitenportiersdienst,
assisteert bij het luchten en het spoíten rn
de zaal, het bezoek, en vezorgt zel, de
weekend executie. Volgens een bepaald
roulatieschema vallen zijook in bijd€
binnendienst. Als Den Bosch nieuwe
bewaarders in dienst kÍijgt, zijn het de
laatste jaren steeds Gewa's gewèest die
'doorstroomden' naar de binnendienst. Dat
verklaart ook de totale afwezigheid van het
vÍouwelijk element, dat zich beperkt tot het
maalschappelijk werk, de administratie en
de beide onderwijzeressen.
De GEWA heeft nog sen heelaparte dienst.
Zii escorteren de preventieven dievan
buiten yia de remise door de paÍketwagen
aangevoerd worden en die om in de Recht-
bank verhooÍd te kunnen worden heen en
terug door de A-vleugel moeten lopen op
een wal ongewone wandeling. Alleen in
geval van heel zware jongens (oí Íamilae-
leden) worden de 'eigen' gedetineerden
tijdens de transporten in hun cellen
ingesloten.
ln dit verband zij gemeld dat de raadkamer
van de Rechtbank wekelijks op woensdag-
morgen zitting houdt in de vergadezaal
van hel Huis van BewaÍing, zodat de
preventieven voor het maandeliiks veÍhooÍ
ter veílengang van hun preventieve
hechtenis niet naar buiten hoeven te gaan.
De bewaarders zijn in 6 teams van 11

bewaarders plus t hooldbewaarder
opgedeeld.
De inkomstenafdeling heeÍt zijn eigen
team, de B-vleugel daarnaast nog 1, de
A-vleugel 4, met gedeèltelijke
overlappingen. Feiteliik komt het erop neer
dat men overdag meest met 2 man op de
35 gedelineeÍden zit- Overdag zijn
ongeveer 50 daaívan inde werkzaal e.d. en
blijtt dus gemiddeld 2/5 van de 35 over.
Voor het middageten en daarna om 17.00
uur als de arbeid ophoudt komen zij allen
naar de etage en is er veelwerk aan de
winkel.
Er is dus 2 man bewaking per etage en
aangezien steeds de helft van de aídeling
's avonds recreatie heeÍt - hetgeen vaak op
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dit jaar hebbon deze I kaderleden een
onderlinge taakverdeling zoals materieel/
sleuteladministratie. Íecreatieve,
beveiliging, inkomstenaídeling, Íeiniging
etc.
TeamveÍgaderingen. waarvan notulen op
de etagesen in het wachtlokaal ter inzage
liggen, geven het personeel inzicht in
helge€n in deverschillende team-
vergaderingen van b€waarders en kader is
besproken. Alle notulen van welke
vergadering dan ook zijn openbaar.
Aanvankelijk verliep het overleg in de
teams wat stroeí en geleidelijk begint men
aan deze nieuwe vorm van weÍken te
wennen. Ooor de vrajheid om over de
uitvoering van bepaalde Íegiems-
onderdelen zeltte beslissen kunnen per
etage verschillen ontstaan. D€ vrijheid om
naar het toilet te gaan en wal kleine aÍwas-
zaken te regelen bijvooÍbeeld is op de ene
etage groter dan op de andere. Men is nu
ook eeíder geneigd bij kleine onenigheden
met een gedetineerde de zaak uit te praten
en niet meteen meteen melding oÍ rapport
te díeigen. Dat maakt het dagelijks leven
wel gecompliceerder, alles is wat minder- \rt-wil geworden. maar hel komt
-..eindelijk de sÍeer ten goede, al valt niet
te ontkennen dat deze toegevendheid door
sommige gedetineerden wordt uitgebuit.
Deteams worden wel op dezelíde etage
gelalen, maar eenmaal per jaar worden
zo'n 4 à 5 leden uit ieder team naar een
ander team overgeplaatst. Enerziids wordl
zo een opgebouwde sreer en evenwicht
verbroken, anderzijds kan daardoor juist
het lunctioneren van alle teams opeen
goed peilgebracht worden. Er is veel
veranderd de laatste jaren. Duíde een
bewaarderzo'n 4jaaÍ geleden niet zelÍ bii
de directeuÍ aan te kloppen als hii mel sen
probloem zat, nu is die drempelvrees
grotendeels overwonnen.

wetkzeel lV

Er is trouwens een Eegeleidingsgroep in
oprichting om dit hete verandeíingsproces
te begeleiden.

Over het verdere personeelzal ik wat korter
zijo. Erzijn 3 íulltime plus 1 pantime
maatschappelijk werkers en een 3 man
sterke ö6,/ègeningsa dm inistrat ie.

Uit een interne nota komt naaÍ vorèn dat de
directie vindt dat het Huis van Bewaring
een hoielíunctie behooít le vervullen -
onderdak bieden aan mensen over wier
komen en gaan de rechterlijke macht
beslist - en dat het de emancipatie van
deze mensen moet bevorderen. Met
emancipatie wordt dan bedoeld. dat de
gedetineerden, hotelgasten zO men wil,
een greep op de omstandigheden krijgen.

Als hei hun luki zich mindeÍ totaal
arhankelijk te maken van die
omstandigheden. dan kunnen zii
toekomen aan enige zellverweÍkelijking. ln
het huidige beleid bij het Huis van
Bewaring wordt deze visie enigszins
herkenbaaÍ. Naar buiten toe draagt de
directie deze visie onder meer uit door een
open beleid t.a.v. hen die om iníormalie
enlof excursies vragen. Aanvragen worden
zelden algewezen en de ruim 30 groepen
die het HvB in 1981 bezochten kÍegen niet
alleen een inleiding, maar weÍden ook
lijdens d€ lunchpauze binnen het Huis
rondgelsid. Wat is de rol van het
maatschappelijk werk in deze zich
ontwikkelende organisaiie waar de hulp-
verlening niet langer het monopolie is van
het maatschappelijk weík, maar evengoed
van het executieve personeelen de
bejegenings-administratie uitgaat?

moqen komen uitzoeken, is het boeken-
vandalisme scheÍp teruggelopen. Het is
heelwat anders als er peÍ wagentie boeken
bij ie celworden aígeleverd, oí dat is ze zelÍ
uitkiest en onder het oog van het
bibliotheekpersoneel ook weer inlevert! Dit
systeem werlt goed.
Persoonlijk deed het mij plezier de kok die
mijvorig jaar in Haarlem goede
gedetineeÍdenkost vooízette. nu weer hier
aan te treíÍen. Ook nu weer at ik met plezier
in de keuken en vernam ook van de
gedetineerden geen klachten opdit
gebied. Hieí wordt trouwens ook niet, in
tegenstelling tot de situatie in sommige
andere inrichtingen, op uitgebÍeide schaal
in deeigen cel gekokkereld.
Overigens heerster welveel onvrede bij de
koks die, terwijl zijeen belangrijke íunctie
hebben en 7 gedetineerden aan het werk
houden, toch niet hetzelÍde carrière
perspectieÍ hebben als de werkmeesters.
Oua Íang zajn zij bijde lager ingeschaalde
bewaarders ingedeeld. De mogelijkheden
die deze hebben om via kadeÍÍangen
hogerop te geíaken ontbreken voor het
keukenpersoneel. ZekervooÍ hen die lange
jaren in dienst zijn en misschien zelÍs wel
het extÍa diéetkok-diploma hebben
behaald, rs hel Írustíerend dat ergeen
enkelcaírière perspectieÍ isen dat zij
ranglechnisch niet op dezelÍde manier
gewaardeerd woÍden als de werkmeesters.
Daar komt bijdat de 3 koks in Den Bosch
geheel zellstandig opereren en zelÍ menu's
samenstellen, inkopen doen en de
vooríaad beheíen. iets wat elders vaak
door de administratie gebeurt.

J{lJ.,ljl*

HetzelÍde geldt overigens voor de geheel
zellstandig werkende man van de
technische dienst, die wonderen verricht
om alles in dit oude gebouw gaande te
houden. Hij Íealiseert besparingen door
veelzelÍte doen wal anders uitbesteed zou
worden.
De arbeid in deze intichting is nog
traditioneel opgezet. ln de 5 werkplaats€n
waar peí dag ongeveerS uur wordl
gewerkt. is plaatsvoor52 weÍkers. Op de
152 bewoners ziin eÍ gemiddeld meestal
zo'n 25 gedetineeÍden die niet willen
werken, terwiil nog eens hetzeltde aantal in
huisdienst, keuken, badardeing etc.
teweÍk worden gesteld. Oat betekent dat
a50 man celarbeid moet doen, hetgeen
eenvoudige montage van spotjes en haar-
krullers inhoudt en ook de eeuwige was-
knijpeÍs. Oe wachttijd voor een plaats op
een zaal kan soms tot 2 maanden oplopen.
De particulieÍ arbeid op de zalen omvat
o.m. het inpakken van DAF-onderdelen,
het maken van lijsten. bijvooíbeeld vooÍ
spiegels, het monteÍen van taíelcontact-
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Het maatschappelijk werk heeÍt daar niet
altijd dezellde opvattingen over als de
directie en stelt zich in wezen vrij
zelístandig op. Er is overleg oaande om tot
een nieuwe opzet van de hulpverlening te
komen binnen de nieuwe opzet van de
organisatie. De meningen mgeten zich
hie.in nog uitkristalliseren.
Oe stal telt vèrder naast de 4 geesto/irk
verzorgers en &n psycàoroog, die 16 uur
per week ziin krachten aan dit HvB mag
wijden, nog een paíttime aÍts en een
parttime psychiater.
De psycholoog is, mede gezien zijn
orthopedagogische opleiding, steÍk
betrokken bij de beïnvloeding van het
inrichtingsklimaal als zodanig. Hij is
weliswaaÍ geen íunctiebegeleider (dat is
een vacature) maar in zajn Íunctioneíen
gaat hij ver in deze richting. Hij ne€mt deel
aan teamvergaderingen en helpt bii het
,unctioneÍen van de nog pÍille inkomsten-
afdeling (vootz over hij daar tijd voor heeÍt).
Terecht stelt hij dat het als psycholoog
bijstand bieden in individuele gevallen pas
zinvol woídt als de totale structuur en het
nstwerk van interne Íelaties goed
,unctioneren.
Onderwiis en sport hebben zich de taatste
tajd in uren en mankracht kunnen
uitbreiden, maarzullen pasalser met blok-
tijden wordt gewe.kt uat hun ma.ginale
positie worden gehaald. De
2 ondetwiizeressen vullen hun 18 uur
zowel met individuele als met gÍoeps-
lessen, aÍhankelijk van hetgeen van hen
veÍlangd wordt.
De bibliotheek is het wel gelukt een meer
centrale posjtie te veroveÍen. Sinds men
een zogenaamd open àiàliorl,eek systeem
heeft ingevoerd, waarbii d€ mannen per
etage eenmaal in de week vrij boeken
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het regiem
Een introductieboekje dat op iedere cel
aanwezig is en dat ook tijdens de
inkomstenperiode wordt toegelicht, geeÍt
zeer gedetailleerd peí week de dagindeling
aan.
De gedetineeíden verblijven. voor zover zrj
niet op de werkzaal ol eldeÍs werken, het
grootste deelvan de dag in hun cel. De
celweÍkers en de werkweigeraars krijgen
's ochtends en 's middags een kwartier tot
een halí uuí de tijd om zoals men dat
noemt te loiletteren en samen met de rest
om de andere avond gedurende 2% uuÍ
recreatie.
oaar komt dan nog bijde zaalsport (2 x 1

uur + 1 uur interessesport per week) het
luchten, de cantine en het blbliolheek-
bezoek.
De roodbandeís - dat ziin de mensen met
beperkingen, hetgeen door een rood
bandie op hun deur wordt aangegeven -
krijgen dit alles individueel, en voozover
mogelijk, hooggtens eenmaal per week
enige Íecíeatie.
Hei luchten blijít voor hen een benauwde
zaak aangezien er voor dit doelzes
ouderwetse. conisch uitlopende lucht-
kooien zijn. Trouwens de geheel door het
gebouw ingesloten luchtplaats ademt ook
bepaald geen vÍolijke síeeí.
voorde groenbandeís - gedetineeíden met
slechts bepaalde beperkingen, waaronder
altijd een verbod om te telefoneren en die
behalve bezoek van deeigen vrouw geen
contact met buitenwereld mogen hebben -

speelt dit niet omdat ze gewoon met de
andere gedetineerden meegaan.
Op de inkomstenaídeling wil men enerzijds
de nieuwkomeÍs wat leíen kennen (tenzij
het oud-gedienden zijn) en anderzaids hen
wat vooíbereiden op hun plaatsing elders.
ln de eerste week na binnenkomst is er
sprake van een aantal individuele
gesprekken met inrichtings-
functionarissen. in de tweede week wordt
een inÍoÍmatief groepsprogramma
algewerkt.
EÍ wordt naast inrormatie dooíeigen
lunctionarissen, ook inlormatie dooÍ
buitenstaanders verstÍekt, namelijk dooÍ
een Rechterlijk AmbtenaaÍ in Opleiding,
door het BuÍo voor Rechtshulp dat ook
wekeliiks spreekuur houdt. en binnenkort
door het CAD.
ln de wekelijkse indelingsvergadering
wordt over de individuele gedetineerde
door het inkomstenaídelings-personeel
gerapporteerd, teneinde deze gedelineerde
naar ziin ware persoon te kunnen
benadeíen en te bejegenen en hem
tenslote te plaatsen. Een grote interne
diííerentiatie is er niet, zij het dat er voor de
vluchtgevaaÍlijken een extra beveiligd
gedeelte in het gebouw isen dat men
ernaar streeÍt leden van minderheids-
gÍoeperingen enigszins gespreid le
plaatsen.

Tenslotte moet nog vermeld worden dat
wie tijdig zijn aanvraagbrieÍie invult en dat
bij de Be,egeningsadministratie doet
belanden, dageli,ks van 9-10 uuraldaar ziin
meer materiéle problemen aan de orde kan
stellen tijdens het zogenaamde sociaal
spreekuur.
VooÍ de recreaala is een wat grotere plaats
ingeruimd nameliik in plaats van de
reglementaire 6 uur recreatie per week
91É uu.. DaaÍin gebeurt dan nog niet al te
veel omdat er gewoon geld noch
mankracht voor is.
Helaas hebben aanvragen bij het
departement tot nu toe geen succes gehad.
Sinds kort betalen de gedetineerden Í 5,-
per maand l.b.v de O & O-kas en hun eigen
gedetineerdenpot, waaruit zi, o.a. de huur
van 2 kleuren TV s en een video-recorder
bekostigen. Er worden 2 videoÍilms per
week verloond. Bovendaen denkt de
directie vooí íelatieÍ weinig geld - met hulp
van een plaatselijk creativiteitscentrum -
een redelijk aanbod te kunnen doen.
voor een huisvlijtaÍdeling is noch geld voor
instrumenten noch personeeldat uit het
drukbezette dienstrooster kan woíden
vriigemaakt. Wel staat eÍ in de planning
voor 1982 het creèren van 2 huisvlijt-
zaaltles. Al deze ambteliike belemmeringen
zijn doorbroken door een privé initiatieÍ
van de dominee. Sinds april vorig iaar ziet
hii kans met behulp van één bewaarder die
dat zonder tegenprestatie doet, in een
zaalt,e van de voormalige vrouwenafdeling
met6à7 gedetineerdeneen aanhoudende
stroom van kapot speelgoed te repareren,
dat veívolgens gerepareerd naar arme
kinderen in Napels wordt gestuurd (die het
waaÍschiinliik blij weer stuk maken). Hun
dankbetuigingen zijn op een boÍd in de
sluis waaí men binnenkomt opgepírkl.
Tenminste dat waren zij; misschien bestaat
als Balans verschijnt die oude sluis al niet
meer, tenminste wanneer dan met de

de gedetineerden
De gedetineerdencommissie toont zich
redelijk tevreden met de toestand. EÍ \-/
schijnen veel dankbetuigingen van
gedetineerden binnen te komen. Bij het
laatste St. Nicolaasteest kreeg het hele
execulieve personeel een chocoladeletter
uit de gedetineerdenpot. Als gedetineerden
bij hun vertrek geld aanbieden gaat dat
echter direct over naar de O & O-pot oí de
gedetineerdenkas. Toen in het Brabants
Dagblad een vÍii negatieÍ artikel over het
Nederlands Gevangeniswezen werd
gepubliceeÍd, reageeÍden de
gedetineerden door een ingezonden brieÍ
met tegenaÍgumenten, die echter n iet
opgenomen werdl
ledere etage kiest uit een aantal
candidaten ziin eigen veítegenwoordiger
in de gedetinserdencommissie. Zij komen
wekeliiks bii elkaar en bespreken de
diveÍse problemen. Eenmaal per maand
vindl eÍ overleg plaats tussen de
gedetineerden-commissie en een
personeelsdelegatie ondeí vootz itteíschap
van een adjunct-directeur- Er iseen
duidelilke arspraak dat niet over beleids- en
p€Ísoneelsaangelegenheden gesproken
kan worden. Wat er van de wel
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dozen en het inpakken van ballpoints.
Hier heeft men graag oudere en iongere
gedetineeÍden doorelkaaÍ. gezien hel
rustgevende effect van de oudere op de
iongere. Tiidens de wekelajksè indelings-
vergadering nemen 3 werkmeesters
gedurende 1% uur de taak over van de
BEWA'S die dan in de Raad zitten.
Van BEWA'S die ook weleens op de werk-
zaal invallen is (nog) geen sprake, al is dat
wel in discussie. Bijgebrek aan Íecreatie.
ruimle. wordt werkzaal t in het weekend
als Íecreatieíuimte voor de A-aídeling
gebruikt. Aan recreatieruimte is duideliik
gebrek.
Met het öezoekzit men qua ruimle ook
krap. Aanvankelijk konden slechts
3 individuele bezoekeÍs tegelijkertijd
gerealiseerd worden, en dan nog alleen
overdag en in het weekend alleen op
zateÍdagmorgen. Eí zijn 3 individuele
bezoekkamers. Pas toen. nog niel zo lang
geleden, de ÍegentenkameÍ die levens
2 halve dagen als vergaderzaal dienst doet,
daarvoor beschikbaar kwam weÍd
gemeenschapsbezoek (5 man tegeli,k)
mogelijk. Overigens vinden veel
gedetineerden 3 kwartier bezoek peÍ week
nog veel te kort. Omdat men Íeiteliik bij het
gemeenschapsbezoek ook vrijutt met ziin
bezoekers kan pÍaten - omdat de toezicht-
houdende bewaarder toch niet veel kan
horen - is er verzet tegen de
meeluisterende bewaarders bii het
wekelijks teleÍoneren. Het is echter welzo,
dat ingeval de directie het meeluisteren bij
het bezoek essentieel vindt, de betreÍÍende
gedetineerde zijn bezoek alleen individueel
kan ontvangen.
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spoftzaal

veÍbouwing van het voorgebouw is
aangevangen.

Andere activiteiten zijn eÍ behalve dit
reparatiewerk en natuurlijk de gespreks-
groepen met de 3 geesteli,k verzorgers,
niet. VooÍ deze gespreksgroepen is de
vrijdagavond gereserveerd, een avond
waarop er verderdan ook niets te beleven
valt, omdat de ter beschikking staande
ruimten dan alle in gebruik ziin.
VeÍder dan een eigen radio op de cel heeft
men het nog niet gebracht. Cassette-
recorders woÍden alleen voor studie \r,
doeleinden toegelaten. Over de sport valt
niet veel te zeggen, te meer daar behalve
de gewone sporturen en interesse§poÍt,
competitie-wedstrijden met clubs van
buiten tot de uitzonderingen behoren.
Op de grens van hei Íecreatieve gebeuren
staat de door Albert Hein gerunde cantine
waar veel, legen buitenprijzen te koop is.
Bestellingen voor de volgende cantine-
beurt bijontbrekende zaken woÍden
zonder mankeren uitgevoerd, vootz over
het AH-assortiment erin voon iet. Lukt dat
niet dan is er nog altiid de buitencantine.
De AAA biedt wekelijks de alcoholisten die
dat wensen een groepsgespÍek.
DrugsverslaaÍden krijgen individuele zorg
van het CAD.



minder brieíjes om alles wat men wil te
vragen en meeÍ mOgelijkheden wat betreft
de aÍbeid.
Over dÍugs wordt niet zo graag gepraat.
lntus$n zijn ze hier, net als elders welen
vormt het bezoek een belangrijk aanvoer-
punt. Daarop kunnen de sleekproeígewi,ze
visitatie-ondezoeken na het bezoek ook
geen ardoende antwoord geven. Bii
lichameliike visitatie mag de gedetineerde
wel de aanwezigheid van een verpleger oí
arts eisen. Deze gebeurt bijde badmeester.
Overigens heeft onlangs een gÍondige.
algehele inspectie plaats gevonden. Van de
kant van de gedetineeíden was daar oveÍ
het algemeen begírp voor. De'buit'was
zeeÍ geíing gelukkig.

tenslotte
lntussen is het natuurlijk geen hoteleerste

klasse, dit oude Huis van Bewaring. Het
dÍaag wel degelijk de sporen van ziin
recent verleden met zich mee. Het
belangwekkende is echterdat in vierjaaÍ
een ontwikkelingsproces in gang is gezet
dat reeds nu een zodanige klimaats-
verandeíin9 iot stand heeft gebÍacht, dat
dezezowel voor peÍsoneel alsvooa
gedetineerden zeer merkbaar is. Wat dat
be1reft loonl Den Bosch dat langs de weg
van de geleidelijkheid en bij een duidelijk
consistent beleid, veel bereikt kan worden.
Dat is een pÍoces met haken en ogen
waaÍaan in dit aítikel niet teveel aandacht
is besteed. Echter een ieder die dit bedrijÍ
kent zal zich goed realiseren en kan tussen
de regels doorlezen dat ze erevengoed
zijn. De hele gevangeniswereld lesÍt
momenteel in een tiid van overgang en Den
Bosch is daaÍ een goed voorbeeld van.

E.J. Besiet

bespreekbare aangelegenheden niet
geregeld kan worden, kunnen de
gedetineeíden altijd nog in hun maandblad
'Het Spinhuisnieuws spuien. Alles woÍdt
neijes genotuleerd, zodat in principe
iedereen goed op de hoogte kan zijn van
helgeen besproken werd.
Verder vinden de gedetineerden het wel
best in deze tent, zekeÍvergeleken mèt
vÍoegeren met de situatie in andeÍe
inrichtingen in het Oosten en Zuiden dss
l.ands. Het uitvoerend peÍsoneel neemt de
tijd om in de celeen praatje te komen
maken en staat bepaald niet opzi,n stÍepen.
's Avonds als er weinig peÍsoneel isduurt
het wel eens heel lang, voordat eÍ op een
oproep gereageerd woÍdt, maaídit woídt
vooÍalgezien als een gevolg van
personeelsgebrek.
Tot de wensen behoren langer bezoek en
teleíoneren zonder toezicht. misschien wat


