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17 00 - l8 00

18.00

18.10 - 19.30

21 30

)

PROGRAMMA

Zazl open, ontvangst met een
hapje en een drankje

Welkom

'Symposium'
Vanuit drie invalshoeken, de instelling,
de wijwilligers en de BWOI wordt
gesproken over het belang van
wijwilligerswerk in de gevangenis

Verrassing

Koud buffet

Sluiting

UITNODIGING

De bezoekgroep HvB Havenstraat bestaat 10 jaar. Wij
willen dit heuglijke feit vieren met alle (voormalige)
wijwilligers.

Datum-lti4dll998
Vanaf: 17.00 uur
Plaats: Willem de Zwijgerkerk

Olympiaweg 14

Amsterdam-Zuid

Komt allen!

I Bond van Wetsovertreders

19.30



Inleiding vor de bezoekersgroeP:

Toen ik vannorgen naar de Havenstraat reed luisterde is zoals
gewoonlijk naar radio l NOS en op donderdag is er altiid het
progranma van de Eo

De onderwerpen die men aan de orde stel-t vind ik over het

algemeen zeer en zeker relevant voor de luisteraar'
De intervieurrer van de Eo vind ik helaas soms mateloos irii-
tant ondat hij dan weinig respect toont voor zijn gasten'

Zo ook vannorgen.
Het thema was de actie van het Rode Kruis (de 90 rnil joen actie
voor 2OOO). Gasten waren de voorzitter van het Rode Kruis

Nedertand en Mient Jan Faber.

Erontstondvervolgenseendiscussieoverdeethischekanten
van het vri jwi II igerslderk en de moraal van de nederlandse

gulle gevers .

Uitspraken als bij liefdadigheid gaat tegenwoordig het hart
via de portemonnaie want men geeft alleen nog maar als er

prijzen te verdienen zijn en het Rode Kruis moetzich toch

schuldig voelen door aan zo'n actie mee te doen en vervolgens

vrijwilligers hrillen tegenwoordig ook betaald worden voor hun

werk.
Inrlendig word ik dan ontzettend boos en nijn gedachten dwaal-

den dan ook meteen af naar jullie allemaal: bezoekers die

zoveel goed lrerk doen en absoluut geén behoefte hebben aan

dergeliike moraliserende uitspraken'
In de afgelopen 10 jaar heb ik daar bij nienand van jullie ook

maar iets van gemerkt of ooit een opuerkinq van dien aard

gehoord en daarom vind ik het een bijzondere ëer om hier voor

U te mogen spreken bij tte viering van het l-O- jarig bestaan van

de bezoekersgroeP.
Bij tte voorbereiding heb ik uiteraard nagedacht over een titel

van mijn toespraak. Bij het herlezen van de uitnodiging ont-

dekte dat j.k fei-teIi jk voor een noeilijk dilenma over de

inhoud stond.
!íat is het geval: enerzijds vieren jutlie féest en moeten de

toespraken bol staan van de felicitaties en couplimenten '
anderzijds ontdekte ik op de uitnodiging dat het ook gaat om

een uinisynposiuu en dan is de inhoud gedlongen anders '
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Ik had de volgende titel
DE POSITIEVE LÀST VÀN DE

GEDT'RENDE 10 JÀÀR

in mijn hoofd:
BEZOEKERSGROEP VOOR DE DIRECTEUR

Niet goed dus Í,íant het gaat duidelijk om andere bel-angen

narueli jk de belangen van de gedetineerde mens.

Ik kom daar op terug.

Ik noem toch rnaar enkele positieve lastige punten voor die
directeur:
de start: moeizame onderhandelingen met de initiatiefneners
maar vooral met de achterban van die directeur:
positief: want het is een uitdaqing om het voor elkaar te
kri jgen,
tussentijdse incidentjes: lastig want het gaat om mensen en

erooties: positief rrant als de oplosssing er j-s versterkt het
toch altijd maar h,eer de banden zo is rni jn ervaring;
uitreiking van de Petrus Nolascus prijs:
veel werk, lastig dus hrant je hebt te maken met èen giganti-
sche orqranisotorische rompslomp :

positief want de uitstralinq ervan is enorn en je bent trots
dat het toch maar gaat om mensen die dat goede werk bij jou in
de inrichting doenr 4pfitu,t Foèf è4 që,?,t?d

gedichtenbundels officieel uitreixenf- " inri-chting van de Nor-

bertzaal , steeds gaat het gepaarÖ en dat is lastig net veel
irerk, overtuigen van anderen dat het geweldig betangrijk en

goed is om deze activiteiten te doen:
positief wederom de effecten; ik ben bi- jvoorbeeld trots a1s ik
gasten de Norbert...zaal laat zien. rOf F et Qcrnaaol 4a/*é-
de bezoekersgroep komt nu ook in het Grenshospitium:
natuurlijk weer lastig vanwege de organisatorische aspecten,

Lastig omdat je zelf enigszins met je geweten worstelt om het

nu juist daar te organiseren en dat heb ik ook kenbaar gemaakt

bij de start, ondat ik mij als geen ander real'j-seerde hoe

noeilijk het voor een bezoeker noet zijn orn rrechtrt onschuldige
mensen in de gevangenj.s te moeten bezoeken, geen perspectief
te kunnen bieden en zich afzijdig te moeten houden van de

procedures enz. positief: tre doen het toch maar Leer met

elkaar en positief omdat het een van de gevolgen is van de



fus ie .

Lastig in de landelijke discussie over de toelatingsregeling
voor de niet justitiele hulpverleningsorganisaties.
criterium is: hulpverlening aan en belangbehartiging voor
gedetineerden: valt het werk van de bezoekersgroepen nu rÍel of
niet onder dit criterium, rni jn standpunt IJas neen, van colle-
ga's ja een moeizame discussj.e en lastig dus.

Positief: want er is nu eindelijk landeLijk veel erkenning

waardering voor de bezoekersgroepen en daar gaat het rn'i' om'

U merkt dat ik impliciet al een groot aantal belangen heb

opgesomd voor het bestaansrecht van bezoekersgroepen '
Een groot belang en misschien is functie een betere term

vanuit het perspectief van de organisatie heb ik nog niet
genoernd en dat is het beLang van het hlakende oogr zonder dat

dat zo bedoeld is. Ik bedoel hiermede dat wij gedurende de

afgelopen jaren vele =jg11"" over allerlei zaken van jul1ie

mochten ontvangen ríaar Iíe fets mee konden ergo moesten'

ook gaat van ju1lie een voorbeeldfunctie voor het personeel

uit zonder dat julJ.ie dat welliE6t helemaal beseffen maar het

is uitermate belangri jk.

Dan het belang voor de

toch om: het gaat toch
gedetineerden daar draait het tenslotte
om het contact tussen binnen en buiten-

werel-d die )e ook vr
noemen.

ts binnen de detentie zou kunnen

Geen theoretische beschouwing hierover, neen gewoon twee

reacties die ik heb gevraagd aan gedetineerden die juI1ie

regelmatig ontmoeten, niet roeer en niet, zii spreken voor

zich.
Ik citeer:

Nu ga ik eindigen en doe dat met het voordragen van het vo1-

gende gedicttt !íaarvan ik de auteur niet ken maar waarover ik
bij het lezen ervan lrel dacht: Iaat dit de inspiratiebron zijn
voor jullie voor de komende Ej.enziA,oz':J
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Dr. J/.M. Sauter, oogarts
Kruisbeklaan l0

3722 TH Bilthoven
Tel. 030 - 29 13 53

,

t

hd

conot4nart',

ALUrrb
)r

dlol.tn do vMr zui,
mtlu, dilnid*t1*'

hgr

lulbm, o lAní§urcd§.

(

a

ntcË vv§&raL.

I

co1, »ondfl

k*

win zofro hl


