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Ingekomen: een bericht van een lid, verhinderd de 
zitting bij te wonen. — Verslagen uitgebracht door 
de Commissie voor de Verzoekschriften. — Mede
deeling: 1°. van de benoeming van rapporteurs over 
wetsontwerpen; 2°. van bet uitbrengen van Eind
verslagen over die wetsontwerpen. — Regeling van 
werkzaamheden. — Beraadslaging over en aanneming 
van het wetsontwerp tot aanwijzing van de ge
stichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis 
wordt ondergaan, en van aanverwante gestichten. — 
Zitting met gesloten deuren. — Verlof gevraagd en 
verleend aan den heer Fransen van de Putte tot het 
richten van eene vraag aan de Regeering omtrent 
de door haar in de Tweede Kamer gedane mede
deeling vóór den aanvang der beraadslaging over 
hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1884. 

Voorzitter: de heer Van Eyslnga. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 32 leden, te weten 
de heeren: 

De Sitter , Pické , Van Swinderen, Van Limburg Stirum, 
Blijdenstein, Breuning, Van Roijen , Coenen, Schimmel-
penninck van der Oye, Van Vollenhoven, Smits van Oijen, 
Hengst, De Bruyn, Verheijen , Teding van Berkhout, 
Fransen van de Putte, Visser van Hazerswoude, Thooft, 
Merkes van Gendt, Pijnappel, Van Lynden van Sanden-
burg, Smitz, Van Tienhoven, Regout, Viruly, Blussé, 
Stork, Pyls, Van Naamen van Eenmes, Carsten en Muller; 

en de heeren Ministers van Justitie en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

De notulen van het verhandelde in de vorige zitting 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede : 

A. dat is ingekomen een bericht van den heer Moolen-
burgh, dat hij wegens ongesteldheid van een zijner naaste 
aanverwanten, de zitting niet bijwonen kan. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De Commissie voor de Verzoekschriften brengt de vol
gende verslagen uit: 

De heer P l cké , lid der Commissie: 

I. In handen uwer Commissie voor de Verzoekschriften 
is gesteld een adres van de heeren Edouard Otlet en Leopold 
"Wilmart, grondeigenaren , beiden wonende te Brussel. 

Adressanten beklagen zich over de opneming in de wet 
op de middelen, behoorende tot de Staatsbegrooting voor 
1884, van het waarborgkapitaal ter somma van f400 000, 
met de sedert 1878 verschenen rente, aan het Rijk toeko
mende wegens het vervallen der concessie tot den aanleg 
en de exploitatie van een spoorweg van Rotterdam naar 
Arnhem en van Arnhem naar de Pruissische grenzen, 
welke opneming een gevolg is geweest van de verwerping 
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal in hare zitting van 
16 Februari 1883 van een wetsontwerp, waarbij de teruggave 
van dat waarborgkapitaal aan adressanten was voorgesteld 

Adressanten, zich te vergeefs gewend hebbende tot de 
Tweede Kamer om die bate van de wet op de middelen 
af te voeren, richten zich thans tot uwe Vergadering met 
het verzoek, dat, hetzij deze Kamer mocht besluiten tot 
verwerping van de bij haar aanhangige wet op de middelen 
over het dienstjaar 1884, hetzij (hetgeen adressanten niet 
hopen) uwe Vergadering tot aanneming daarvau mocht 
overgaan , zij in ieder geval aan de Regeering uitdrukkelijk 
zal willen te kennen geven dat, daargelaten alle rechts-
punten , billijkheid en loyauteit eisenen , dat het waarborg
kapitaal met de interessen sedert 23 Mei 1878 bij een afzon
derlijk wetsontwerp aan adressanten worde teruggegeven. 

Uwe Commissie vindt geene termen om u te adviseeren 
om tot de Regeering de gewenschte kennisgeving te richten , 
doch vermits het adres betrekking heeft op een aanhangig 
wetsontwerp, heeft zij de eer u te adviseeren om het adres 
ter griffie ter inzage voor de leden neder te leggen. 

De heer De Bruyn , lid der Commissie t 
II. In handen uwer Commissie voor de verzoekschriften 

zijn gesteld: 
1°. een adres van het bestuur der afdeeling Rotterdam 

van het Pensioenverbond; 
2°. een adres van den heer E. Barenbroek, ingenieur

verificateur van het kadaster te Amsterdam en tien mede-
onderteekenaars ; 

3°. een adres van den heer J. Kuyper, ontvanger der 
directe belastingen , invoerrechten en accijnzen te 's Gra-
venhage, en vier mede-onderteekenaars. 

De adressanten wijzen op de krachtige beweging, die 
zich in de laatste jaren onder de burgerlijke ambtenaren 
in Nederland heeft geopenbaard tot het verkrijgen eener 
gewijzigde regeling hunner pensionneering, voor alles in 
verband met de uitkeering van pensioen aan hunne we
duwen en wezen. Zij geven te kennen, dat zij herhaal
delijk te vergeefs pogingen hebben aangewend om de zoo
zeer gewenschte nieuwe wettelijke regeling vau dit onder
werp te verkrijgen ; dat zij van het tegenwoordig- hoofd 
van het Departement van Financiën de verzekering erlangden 
dat hunne zaak de volledige instemming van den Minister 
wegdroeg en op zijne krachtige medewerking kon rekenen. 
Vermits echter de ingediende Staatsbegrooting geenerlei 
uitzicht geeft ter bereiking van hun doel, verzoeken zij uwe 
Vergadering deze zaak aan de aandacht der Regeering aan 
te bevelen en die later door afdoenden steun tot eene be
vredigende oplossing te brengen. 

Alhoewel er geen wetsontwerp betreffende deze zaak 
aanhangig is, heeft uwe Commissie nochtans de eer, op 
grond van het gewicht dezer belangrijke zaak, voor te 
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stellen de adressen ter griffie neder te leggen ter inzage 
voor de leden. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde 
conclusiën. 

De Voorzitter deelt verder mede: 
B. dat door de afdeelingen tot rapporteurs zijn benoemd: 

a. voor de wetsontwerpen : 
vaststelling van hoofdstuk VIIA der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1884 (Nationale Schuld); (2) 
aanwijzing der middelen tot dekking der uitgaven, be

grepen in de Staatsbegrooting voor 1884; (2) 
voorziening in het kas-tekort van den Indischen dienst 

voor het dienstjaar 1884, (26) 
de heeren Van Roijen , Schimmelpenninck van der 

Oye, Pijnappel en Coenen ; 
b. over de wetsontwerpen : 

machtiging op de Adgemeene Rekenkamer tot verevening 
van twee gedane betalingen uit hoofdstuk VI der Staats
begrooting voor 1882; (118) 

onteigening voor doorgraving van den Pieken waard; (130) 
onteigening ten behoeve van locaalspoorwegen van Apel

doorn langs Deventer naar Almelo en van Dieren langs 
Apeldoorn naar Hattem , genaamd: » Spoorwegen Koning 
Willem III" ; (97) 

wijziging van de begrooting van uitgaven voor den 
aanleg van Staatsspoorwegeu over 1883; (13?) 

regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioen
fonds voor burgerlijke ambtenaren voor 1884 ; (123) 

vaststelling van de begrooting van het fonds, voort
spruitende uit de koopprijzen van domeinen voor 1884, (126) 

de heeren Regout, Stork, Viruly en Van Naamen 
van Eemnes. 

G. dat de Commissiën van Rapporteurs over de hier
boven onder B genoemde wetsontwerpen gereed zijn met 
hare eindverslagen. 

Deze Verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld. 

De Voorzitter : Het is mij gebleken, dat de aan- en 
opmerkingen, omtrent de bedoelde wetsontwerpen in de 
afdeelingen gemaakt, èn van weinig belang, èn zeer weinig 
in getal zijn. Ik meen daarom met eenige afwijking van 
het Reglement van Orde, te mogen voorstellen om de 
openbare beraadslaging te houden in eene vergadering op 
morgen, aanvangende des voormiddags om elf uur. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De Voorzitter : In de vergadering van gisteren is 
aan den heer Van Swinderen verlof verleend om eene 
vraag tot de Regeering te richten betreffende de zee
weringen in en bij de Lemmer. Ik stel thans voor om 
het richten van die vraag te doen plaats hebben op morgen , 
vóórdat aan de orde zal zijn de behandeling van de wets
ontwerpen , die in verband staan tot het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het WETSONTWERP 
TOT AANWIJZING DER GESTICHTEN , WAAR HETZIJ GEVANGENIS
STRAF , HETZIJ HECHTENIS WORDT ONDERGAAN , ZN VAN 
AANVERWANTE GESTICHTEN. ( 3 ? ) 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Du Tour van Bel l tncl iave , Minister van 
Justitie: In het Eindverslag der Commissie van Rappor

teurs komen eenige opmerkingen voor, die ik kortelijk 
wensch te beantwoorden. 

Vooreerst wordt de wensch geuit, dat de kosten die dit 
wetsontwerp zal na zich slepen zich zullen beperken tot 
het onvermijdelijke en dat de te stichten gevangenissen zoo 
eenvoudig mogelijk zullen worden ingericht. Ik mag daar
omtrent de meest geruststellende verklaring afleggen. Aan 
het einde van 1884 of het begin van 1885 zullen de cel
lulaire gevangenissen gereed zijn, en zullen de kosten op 
vroegere begrootingen daarvoor gevoteerd kunnen worden 
afgedragen. Wij zullen dan in het bezit zijn van de groote 
gevangenissen te Amsterdam, Groningen, Arnhem, Utrecht, 
's-Gravenhage en Breda, en van twee kleinere te Zutphen 
en te Alkmaar; verder zullen met het oog op de gebiedende 
bepaling van art. 19 van het Wetboek van Strafrecht, 
voorschrijvende dat de gevangenisstraf en hechtenis niet in 
hetzelfde gesticht mogen worden ondergaan, nog op enkele 
plaatsen huizen van bewaring of zeer kleine celgevange
nissen gesticht moeten worden, waarvan echter de kosten 
niet belangrijk zijn. Evenwel behoudens ééne uitzondering 
en geheel afgescheiden van het tijdstip van invoering van 
genoemd wetboek. Men zal genoodzaakt zijn te Amsterdam 
een huis van bewaring van grooten omvang te bouwen, 
waarvan de kosten wellicht f 462 000 zullen bedragen. 
Wanneer die bouw zal plaats hebben is nog niet te bepa
len ; nochtans is zoodanig gesticht noodig, daar de ge
meente Amsterdam het hulphuis van arrest in eigen ge
bruik wenscht te nemen. 

Ik mag er mij in verheugen dat vele leden dezer Ver
gadering zich hebben vereenigd met het denkbeeld der 
Regeering omtrent de Rijkswerkinrichtingen, en deze, 
gelijk ze thans te Veenhuizen en Ommerschans bestaan, 
wenschen te behouden, en niet willen overgaan tot den 
verkoop, zooals de Minister Modderman had voorgesteld. 
Enkele leden zagen daarin bezwaar en gaven hunne mindere 
ingenomenheid met het plan van den tegenwoordigen Mi
nister te kennen. Zij hadden liever gezien dat de oude kolo
niën geheel wierden opgeruimd , met het oog op de mindere 
doelmatigheid en den ongunstigen toestand der gebouwen. 

Welke de toestand vroeger moge geweest zijn , Mijnheer 
de Voorzitter, gelukkig kan ik thans mededeelen dat merk
bare verbetering reeds eenige jaren kan geconstateerd wor
den. Echter heeft men nog altijd te kampen met het twee
ledig stelsel van straf en van armenzorg. Wanneer het 
Wetboek van Strafrecht is ingevoerd, vervalt deze laatste 
en blijft alleen de zuivere strafkolonie over. Dan zal de 
Regeering, naar ik vertrouw , in staat zijn in den toestand, 
zoo die nog te wenschen laat, verbetering aan te brengen 
door strengere maatregelen in toepassing te brengen. Het 
mag niet worden ontkend , dat oogenschijnlijk mijn voorstel 
voor de schatkist nadeeliger is dan dat van den Minister 
Modderman , die eene opbrengst van 500 000 gulden had 
geraamd bij verkoop der gestichten te Veenhuizen en Om
merschans. Hier staat echter tegenover dat de werkelijke 
opbrengst waarschijnlijk niet hooger zoude zijn dan drie
maal honderdduizend gulden en er wederom elders meerdere 
kosten moesten gemaakt worden; onder anderen zou men aan 
den Kruisberg hebben moeten aanbouwen , en te Veere of el
ders eene werkinrichting oprichten. De Minister Modderman 
raamde daarvoor te Doetinchem 100000 en te Veere 118000 
gulden, te zamen derhalve 218 000 gulden , eene som die 
thans wordt uitgespaard en in mindering komt van de bate 
van 300 000 gulden. Men vergete daarbij echter niet dat 
de jaarlijks terugkeerende kosten van verpleging aan
zienlijk minder zullen zijn te Veenhuizen , want wanneer 
men de veroordeelde bedelaars en dronkaards wil plaatsen 
in eene gevangenis, mag men berekenen dat voor onder
houd per dag moet worden gegeven 63 cents ongeveer, 
terwijl dit in Veenhuizen en Ommerschans slechts 28 cents 
bedraagt, eene jaarlijksche besparing derhalve , die nog al 
eenig gewicht in de schaal legt. De jaarlijks terugkeerende 
meerdere uitgaven zouden bedragen 211600 gulden, het
geen over eenige jaren genomen, eene zeer aanzienlijke 
som wordt, die van de belastingschuldigen moet worden 
gevorderd. 

Enkele leden hebben zich weinig ingenomen getoond met 
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het denkbeeld om , als disciplinaire maatregel, onwillige , 
ongehoorzame en luie bedelaars , die zich te Veenhuizen aan 
een strafwaardig vergrijp schuldig maken, naar Hoorn te 
zenden. Bij het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1862 
heeft de raad van tucht de bevoegdheid om thans 7 dagen 
celstraf op te leggen, terwijl in België, bij Koninklijk 
besluit van 7 Februari 1875, de Regeering de macht heeft 
om bij het minste vergrijp de bedelaars die te Hoogstraten 
en Merxplas worden verpleegd gedurende den geheelen 
straftijd te zenden naar de gevangenis. 

Nu acht ik het raadzaam in deze een middenweg te be
wandelen en bijv. de ongehoorzamen voor eenige weken, 
desnoods eenige maanden, te Hoorn onder strenger toe
zicht te brengen. De opmerking omtrent de transportkosten 
in het Verslag gemaakt, is, geloof ik , niet geheel juist, 
want volgens art. 46 der wet van 9 April 1875 op de 
spoorwegen moeten de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij en de Staatsspoorwegen gratis vervoer geven aan 
gevangenen en hunne geleiders. Die transportkosten zullen 
zich dus tot een minimum herleiden. 

Ten slotte is de wensen uitgesproken » dat de jongelieden 
uit de opvoedingsgestichten ontslagen eene plaatsing in de 
maatschappij moehten vinden , waardoor zij op eene gepaste 
wijze in hun onderhoud kunnen voorzien." Ik geloof dat 
elke Regeering dien wensch zou beamen. En dat men 
overtuigd is geweest, dat dit een van de eerste doeleinden 
moet zijn , dat men moet trachten te bereiken , kan blijken 
uit hetgeen reeds gedaan is te Alkmaar en aan de Kruis
berg. Daar wordt onderricht gegeven in het kleêrmaken, 
schoonmaken, klompenmaken , in de biikslagerij, in het 
kurkensnijden, en in het volgend jaar zal ook de boek-
binderij en de drukkerij worden onderwezen. In 1880 heeft 
men nagegaan wat het resultaat is geweest van de daar
aan voorafgaande jaren, en men heeft toen kunnen con-
stateeren, dat 53 pet. van de ontslagenen goed, dat som
migen zelfs zeer goed terecht zijn gekomen. Ik hoop dat 
zoo mogelijk een nader onderzoek nog betere resultaten 
zal aanwijzen. 

De heer Va» Roljen : Mijnheer de Voorzitter! Het 
wetsontwerp dat wij behandelen wijst onder anderen de 
plaateen aan , waar de Rijkswerkinrichtingen zullen worden 
gevestigd. In verband met de keuze van die plaatsen zijn 
in de Tweede Kamer behandeld enkele systema, die zouden 
kunnen gevolgd worden bij de organisatie van die Rijks
werkinrichtingen. Het heeft in hooge mate mijne belang
stelling getrokken dat er zooveel verschil van gevoelen 
bestaat over het stelsel dat daarbij gevolgd moet worden. 
Deze Minister heeft een ander stelsel omhelsd dan zijn 
voorganger ; in de Tweede Kamer zijn nog andere denk
beelden geopperd. Ontegenzeggelijk zijn aan ieder stelsel 
bezwaren verbonden. En nu heeft het mij zeer verwonderd , 
dat bij niemand de vraag is opgekomen, of het niet beter 
was in het geheel geen werkinrichtingen te hebben. Bij de 
overweging van deze vraag ben ik tot de conclusie geko
men dat het inderdaad beter is in het geheel geen Rijks
werkinrichtingen te hebben. Ik wensch hierbij al dadelijk 
te coupeeren de exceptie van niet-ontvankelijkheid, die 
tegen mij zou kunnen worden ingebracht met een beroep 
op het in 1881 aangenomen Wetboek van Strafrecht, waarbij 
den rechter de bevoegdheid is gegeven bedelaars- en dron-
kaards-recidivisten naar Rijkswerkinrichtingen te verwijzen. 
Ik meen die exceptie te kunnen afwijzen met de mogelijk
heid uit te spreken dat dat Strafwetboek nog in geen 
langen tijd in de rechtszaal zal dienen. Ik behoef slechts 
te herinneren aan veel wat nog vooraf zal moeten worden 
gedaan om de uitvoering mogelijk te maken. Maar be
halve dat wacht ons nog heel wat arbeid. Komt de aan
gekondigde grondwetsherziening tot stand, dan is wijziging 
van menige organieke wet wellicht noodzakelijk. Geruime 
tijd kan dus nog verloopen eer dat Strafwetboek wordt 
ingevoerd. In dien tijd nu kunnen de meeningen omtrent 
het strafrecht aanzienlijke wijzigingen ondergaan. In dien 
tijd kan men ook komen tot de overtuiging dat het beter 
is geen Rijkswerkinrichtingen te hebben, maar met de 
delinquenten af te rekenen op de gewone wijze. 

Dat wil zeggen : dat men bedelaars en dronkaards die 
gevaarlijk zijn voor de openbare orde, voor zoo geruimen 
tijd isoleert als noodig zal worden geacht, maar dat men 
voor hen geene afzonderlijke inrichtingen in het leven heeft 
te roepen. 

De Rijkswerkinrichtingen, hoe ook georganiseerd, zul
len ten gevolge hebben dat een massa leegloopers daarin 
hunne toevlucht zullen zoeken, zooals dat in de Tweede 
Kamer door verscheidene leden geschetst is. 

Maar wanneer daarentegen de Rijkswerkinrichtingen aan 
het doel, aan bet ideaal, dat men zich daarvan maakt, 
werkelijk mochten beantwoorden , wanneer men daar eene 
nijvere, werkzame bevolking zal vinden , dan zal zij eene 
machtige concurrentie vormen tegen de particuliere nijver
heid. 

Eindelijk wensch ik er ook op te wijzen dat, wanneer 
het Wetboek van Strafrecht ingevoerd wordt, de Rijks
werkinrichtingen alleen zullen worden benuttigd ten aanzien 
van bedelaars en dronkaards, die tot werken in staat zijn. 

En nu heb ik aan mij zelven de vraag gesteld: zal de 
rechter in elk speciaal geval die capaciteit om te werken 
onderzoeken en tot eene beslissing brengen? Hoe zal de 
réciter tot de wetenschap komen dat die capaciteit tot 
arbeiden ai of niet bestaat? Moet die capaciteit bewezen 
worden langs den gewonen weg van de regelen omtrent 
het bewijs ? Ik geloof dat dit in practijk tot groote be
zwaren aanleiding zou geven. 

Mijne bedoeling is echter niet om tegen het wetsontwerp 
te stemmen; ik wensch den Minister slechts met den 
meesten ernst uit te noodigen, dat hij geen groote ge
bouwen voor werkinrichtingen zal daarstellen en geen 
eenigszins belangrijke kosten zal maken, zoolang het tijdstip 
van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, 
op het onderwerpelijk punt ongewijzigd, niet volkomen 
zeker vast staat. 

De heer Schlmmelpennlnck van der ©ye : Instem
mende met het voornemen der vorige Regeeriug ten opzichte 
van de Rijkswerkinrichtingen , ben ik teleurgesteld door de 
wijzigingen in deze aangebracht; de gronden daarvoor 
zoowel vroeger als thans door deze Regeering aangevoerd, 
komen mij niet afdoende voor. 

De voornaamste grond toch die de Minister heeft aan
gegeven , was dat de Rijkswerkinrichtingen niet wezenlijk 
van gevangenissen zouden verschillen, en dus in strijd 
met de strafwet zijn. 

De Minister zegt: 
> Het gaat. in werkelijkheid niet aan , alleen uit utiliteits

oogpunt , de executie eener straf te regelen. Bedelarij, die 
als overtreding strafbaar is gesteld , mag niet in de practijk 
worden bestraft als gold het een hoogst crimineel feit. En 
als men dit toegeeft, dan kan men ook zijne goedkeuring 
niet hechten aan de voorstellen betreffende Rijkswerk
inrichtingen van den Minister Modderman." 

Indien deze praemisse juist ware, dan zou de conclusie 
ook juist zijn ; maar het bewijs dat het vorig ontwerp 
bedelarij als een hoogst crimineel feit wilde straffen, dat 
bewijs ontbreekt. 

Hoedanig toch zouden die Rijkswerkinrichtingen zijn ? 
» Het onderscheid ", zeide de vorige Minister , » tusschen 

strafgevangenis en Rijkswerkinrichting blijve steeds nauw
gezet gehandhaafd (ook wanneer de verpleegden in de 
Rijkswerkinrichtingen, evenals de gevangenen , met arbeid 
binnenshuis worden bezig gehouden , bestaat hiertoe vol
doende gelegenheid); het meer afschrikkend karakter van 
eerstgenoemd gesticht, moet boven allen twijfel verheven 
zijn ; maar, mits dit slechts behoorlijk in acht worde ge
nomen , zijn alle maatregelen tot verscherping der verple
ging van valide bedelaars niet alleen geoorloofd, maar 
zelfs geboden." 

Het kan ook niet ontkend worden dat er voldoende ge
legenheid bestaat, om zoodanig onderscheid te vinden in 
de tucht, in bet loon , in voeding en in toekenning van 
meer of minder vrijheid enz. 

Vreesde nu de Regeering dat het onderscheid nog niet 
groot genoeg zou zijn, dan zou ik meenen, dat het middel 
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kon gevonden wordfin in scherper tucht en een minder aange
naam leven in de gevangenis, hetgeen tevens recidiven 
bij deze inrichting zou kunnen beperken. 

Maar bovendien, de Regeering wijst het huis van correctie 
te Hoorn als Rijkswerkinrichting aan. 

Indien het nu in strijd met de strafwet moet geacht 
worden om drie Rijkswerkinrichtingen, zonder veldarbeid, 
te hebben in gebouwen als te Hoorn, Leeuwarden en 
Veere, dan moet het evenzeer met de strafwet strijden 
om slechts één van zoodanige inrichtingen te hebben te 
Hoorn. 

Hier kan niet de quantiteit maar moet de qualiteit be
slissen , waar het eene vraag van beginsel geldt, de vraag 
van strijd al dan niet met de wet. 

De Regeering heeft dan ook erkend, dat dadelijke op
zending naar Hoorn in strijd zou zijn met de wet, niet 
echter als maatregel van tucht, als disciplinaire straf Op 
welk beginsel, mag ik vragen, berust deze onderscheiding? 
Indien toch dadelijke opzending van een recidivist-bedelaar 
naar Hoorn niet geoorloofd is, omdat het gevangenisstraf 
is, dan is het evenzeer met de wet in strijd zulks toe te 
passen als disciplinaire straf. Evenmin toch kan het dan 
geacht worden met de wet te strooken om als disciplinaire 
straf gevangenisstraf op te leggen, en de laatste is het 
in het stelsel der Regeering. 

Ik meen daarom dit dilemma te mogen stellen: of het 
voorstel van Rijks-werkinrichtingen te Hoorn , Leeuwarden 
en Veere is niet in strijd met de strafwet, en dan vervalt 
het groote bezwaar der Regeering; of het is er wel mede 
in strijd, en dan is zulks principieel ook met ééne inrichting 
te Hoorn het geval. 

Dit wat het beginsel betreft. Nu de practijk. 
Veenhuizen , het is beken 3, was altijd eene slechte inrich

ting, en de tegenwoordige toestand is nog verre van vol
doende. Zoo even heeft de Minister van J ustitie er ons op 
gewezen dat er merkbare verbetering bestaat, maar Zijne 
Excellentie erkende reeds vroeger dat Veenhuizen als 
strafgesticht eigenlijk niet deugt. Eene radicale hervorming 
waardoor het als strafgesticht geschikt zou worden kan, 
het is in confesso, om locale en fiuancieele redenen als 
onmogelijk beschouwd worden. Het ligt dus ook niet in het 
voornemen om zulk eene radicale verandering tot stand te 
brengeD. 

De Regeering heeft te kennen gegeven , dat Veenhuizen 
in hoofdzaak zal blijven wat het is. Afdoende verbetering 
wordt eigenlijk alleen verwacht van de gunstige gevolgen , 
die eene latere opzending naar Hoorn zal hebben , die den 
veroordeelde als bedreiging steeds boven het hoofd zal 
hangen. Zal die verbetering afdoende zijn ? De cijfers moeten 
daarop een ontkennend antwoord doen geven. Van de 1730 
verpleegden, die zich op 31 December 1880 te Veenhuizen 
bevonden , waren er 1536 voor de 4de tot de 18de maal ; 
een jaar later van de 2954, 1636 voor de 4de tot de 18de 
maal. Nu meen ik toch te mogen aannemen, dat recidi
visten voor de 4de tot de 18de maal, wel als verstokte 
recidivisten kunnen beschouwd worden, die alleszins in de 
termen vallen voor het minder aangenaam verblijf te Hoorn. 
Dit ligt echter niet in de bedoeling. Het voornemen is om 
Veenhuizen als hoofdinrichting en Hoorn als bijinrichting 
te behouden, maar op die wijze zal Hoorn toch nooit ieis 
anders zijn dan een palliatief en eene radicale verbetering 
in de inrichtingen , zooals wij hoopten , dat na invoering 
van het strafwetboek zou plaats hebben is niet te verwachten. 

Van een utiliteitsstandpunt beschouwd., heeft de Regee
ring voorts gewezen op drieërlei belangen , die beter zouden 
behartigd worden, namelijk het belang van de Ledelaars 
zelf, het belang van de samenleving en het belang van 
de schatkist. 

Het belang van de bedelaars zelf. 
Uit een medisch oogpunt moge het heilzame van den 

veldarbeid goedkeuring verdienen, maar niet het heilzame 
voor hun hooger geldend zedelijk welzijn, om in tegen
stelling met zooveel niet-veroordeelden in de maatschappij, 
goed gevoed , gekleed en gehuisvest, eigenlijk niet meer 
te arbeiden dan zij zelf verkiezen; heilzamer voor dat zedelijk 

welzijn straf te voelen en zooloende gedrongen te worden 
zich te verbeteren. 

Het belang van de samenleving. 
Dit belang brengt, dunkt mij, mede, om het getal 

veroordeelden te verminderen, en geen zoodanige regeling 
te treffen, waarbij op indirecte wijze luiheid en recidive 
worden aangewakkerd, en dat dit werkelijk het geval is, 
toonen de cijfers aan. Eene inrichting toch waarvan 85 pet. 
uit recidivisten bestaat veroordeelt zich zelf. 

Eindelijk het financieel belang van den Staat. 
De kosten van aanleg en van inrichting zal ik laten 

rusten. De Minister van Justitie heeft ons zoo even aange
toond, dat de voordeelen die de verkoop van Veenhuizen 
zou opleveren, zouden worden geabsorbeerd door de kosten 
van den bouw van andere gestichten. Ik bepaal mij tot de 
jaarlijks terugkeerende kosten van verpleging. Daaromtrent 
üeutt de heer Minister ons medegedeeld, dat die per hoofd 
te Veenhuizen slechts 28 cent bedragen en in de gevan
genissen 63 cent. Hoe dit mogelijk is als alle gegevens in 
aanmerking worden genomen , komt raadselachtig voor , 
omdat toen de voeding der verpleegden wel niet minder 
zal zijn dan die der gevangenen. 

Ik meen echter de oplosing van het raadsel gevonden 
te hebben in het antwoord van den heer Minister van 
Justitie bij de behandeling van de begrooting van Ommer-
schans en Veenhuizen. 

Daarbij heeft de Minister te kennen gegeven, dat al de 
producten van veeteelt en landbouw, die door de verpleeg
den werden verbruikt, niet onder de middelen en dus ook 
niet onder de uitgaven worden gerekend. Wanneer men 
dit in aanmerking neemt, dan zal ook het cijfer voor onder
houd van de verpleegden stijgen. 

Maar bovendien, al bestond er verschil, dan nog zou 
de conclusie niet opgaan. Ongetwijfeld toch, zou bij stren
gere gestichten het aantal veroordeelden veel geringer zijn. 
i)e recidive-cijt'ers van 85 pet. voor de gestichten eu 23 pet. 
voor de gevangenis geven te meer grond dit te verwachten. 

Het financieel belang van den Staat is dus bij deze 
regeling niet betrokken. 

Mijne bezorgdheid blijft ten slotte bestaan, dat wij van 
de voorgestelde Rijkswerkinrichtingen niet meer voldoening 
zullen hebben dan met de bedelaarsgesticiiten het geval 
is geweest. 

De heer D a Tour van ae l l inchave , Minister van 
Justitie: De geachte afgevaardigde uit Groningen heeft 
eene zeer belangrijke bedenking tegen dit wetsontwerp in 
het midden geuracht; hij zou het namelijk wenscnelijk 
achten dat de Rijkswerkinrichtingen vervielen, en hij heeft 
getracht het bewijs te leveren, dat die inrichtingen eigen
lijk bij ons strafrecht niet noodig zijn. 

Wat daarvan zij, ik moet den geachten afgevaardigde 
doen opmerken dat de Regeering op dit oogenuiik daaraan 
zeer weinig kan doen en net al dan niet wenschehjke van 
die inrichtingen niet meer behoeft te betoogen. 

Bij artikel 32 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald , 
dat er werkinrichtingen zullen zijn, en bij artikel 4ö4 onder 
welke omstandigheden men in zoodanige inrichting kan 
worden geplaatst. Bij de mogelijkheid nu , dat reeds aan 
het einde van het volgend jaar het Wetboek van Strafrecht 
zal worden ingevoerd , geloof ik dat thans die maatregelen 
moetan genomen worden, welke eene behoorlijke toepassing 
van dat wetboek mogelijk maken. 

Het bezwaar, dat thans tegen die werkinrichtingen 
wordt aangevoerd is bij de behundeling van het Wetboek 
van Stralrecht niet aangevoerd, en zelia moet ik 
den geachten afgevaardigde nog op de omstandigheid 
wijzen, dat na de aanneming van het Wetboek van (Straf
recht door de beide Kamers der Stateu-Generaal de Regee
ring nog een wetsontwerp heeft ingediend, waarin van 
werkinrichtingen wordt gesproken, namelijk bij de drank-
wet. Ook toen is tegen uie inrichtingen niet geprotesteerd. 

Bij de behandeling van die wet was het nog mogelijk 
geweest om op deze quaestie terug te komen, maar het 
is niet geschied. 

/Ik geloof dat de tegenwoordige Regeering niet anders 



Vel 27. 99 Eerste Kamer. 

9de ZITTING. - 28 DECEMBER. 

37. A.anw. van de geatichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan, enz. 

kan handelen dan zij doet: handhaven hetgeen in de wet 
geschreven staat. 

De geachte afgevaardigde heeft gewezen op de bepaling 
van art. 434, dat alleen degeen die tot werken in staat is, 
verwezen zal worden naar de werkinrichting. Hij vraagt 
hoe de rechter dit zal uitmaken. 

Dat onderzoek zal, geloof ik, niet zoo moeilijk zijn als 
het schijnt. Wanneer de rechter een man van 30, 40 of 
50 jaar voor zich ziet, met een gezond en sterk voorkomen, 
dan is er wel eenige reden om aan te nemen, dat hij tot 
werken in staat zal zijn. Vooral zal dit klemmen , wanneer 
een betrekkelijk jeugdige dronkaard moet veroordeeld 
worden, hetgeen ik hoop, dat na eene goede regeling van 
de Rijks werkinrichtingen, herhaalde malen zal geschieden, 
om daardoor de dronkenschap tegen te gaan en de onge-
lukkigen, die met die kwaal behebt zijn , te genezen. 

De geachte afgevaardigde eindigde met de hoop uit te 
spreken, dat geene belangrijke kosten voor de gevange
nissen zullen worden gemaakt, vóór dat het tijdstip bepaald 
is, waarop het Wetboek van Strafrecht zal worden ingevoerd. 

Zoo even heb ik aangetoond, dat de groote kosten voor 
het gevangeniswezen reeds gevoteerd zijn. Ik wijs daarbij 
op eene merkwaardige bijzonderheid, een bewijs van groot 
vertrouwen, dat mijn geachte ambtsvoorganger, de heer 
Modderman, ook bij deze Kamer heeft genoten. 

Vóór dat er quaestie was van dit wetsontwerp heeft de 
Wetgevende Macht verscheidene duizenden toegestaan voor 
den bouw van cellulaire gevangenissen , die eerst noodig 
geweest waren na de aanneming van dit wetsontwerp, waar
bij het hoofdbeginsel is om zooveel mogelijk en voor zoover 
dit noodzakelijk is in iedere arrondissements-hoofdplaats 
eene strafgevangenis en een huis van bewaring te hebben en 
waaraan nu, behoudens enkele uitzonderingen, reeds is 
voldaan. 

De geachte afgevaardigde uit Gelderland, de heer Schim-
melpenninck van der Oye , heeft enkele bedenkingen tegen 
de Rijkswerkinrichtingen in het midden gebracht. 

Hij wenschte, dat de Regeering het stelsel van den vo-
rigen Minister zou hebben omhelsd en dus de werkinrich
tingen geplaatst in gevangenissen. 

Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat dit onmogelijk 
was. De Minister die het wetsontwerp, dat thans het 
Wetboek van Strafrecht is, destijds heeft ingediend, zeide 
— en dit is zeer opmerkenswaardig — in zijne Memorie 
van Toelichting, naar aanleiding van art. 32: »Men breke 
met het tegenwoordige tweeslachtige stelsel van vereeni-
ging van armenzorg en straf. Die werkinrichtingen die 
voor rekening van den Staat worden onderhouden, moeten 
zuivere strafkoloniën zijn." 

Dit staat in de Memorie van Toelichting, en wanneer 
ik nu, Mijnheer de Voorzitter, in mijne verbeelding voor 
mij leg den platten grond van het tuchthuis te Leeuwarden 
en ik bedenk het woord van den Minister Modderman: 
dat het als het ware gebouwd is voor werkinrichting, dan 
kan ik mij met geen mogelijkheid voorstellen hoe men 
daarvan eene strafkolonie zoude kunnen maken. 

Wanneer ik toch het woord strafkolonie goed begrijp, 
dan beteekent het eene gevangenis met omliggend terrein 
om te werken. De gevangenis te Leeuwarden nu is, met 
uitzondering van eene kleine wandelplaats, geheel door 
de muren ingesloten, zoodat het in strijd met de uitleg
ging van zuivere Hollandsche woorden zou zijn , wanneer 
men beweerde, dat het tuchthuis ooit voor strafkolonie 
zou kunnen ingericht worden. 

En thans, Mijnheer de Voorzitter, nog een enkel woord. 
De vorige geachte spreker heeft drie zaken bestreden, 
waarop de Regeering gewezen heeft bij haar voorstel om 
de werkinrichting te Veenhuizen te doen plaatsen. 

Vooreerst het belang van de bedelaars ze) ven. Ik geloof, 
Mijnheer de Voorzitter, dat in den tegenwoordigen tijd, 
vooral in deze maanden , het in groote steden zeer moeilijk 
is werk te vinden. 

In de groote centra van Nederland loopen op het oogen-
blik duizenden arbeiders ledig, omdat zij geen werk kunnen 
vinden. En waarom ? Omdat zij niet anders in staat zijn 
dan om fabriekmatigen arbeid te verrichten. Maar die

zelfde menschen , die thans ledig loopen, zouden op menige 
plaats in het vaderland werk kunnen vinden, als zij in staat 
waren in den grond te werken. Maar doordat alles naar 
de steden dringt, is onze landelijke toestand zelfs van dien 
aard , dat men des zomers in Noordholluiid Belgische werk
lieden laat komen, in plaats dat men zich zou kunnen 
redden met de Nederlanders. 

Nu is het natuurlijk niet de roeping van onzen Staat 
om zich daarmede in te laten. Maar wanneer wij de macht 
hebben om de circa 2000 veroordeelde bedelaars, die er 
jaarlijks zullen komen, te leeren werken op het land en 
hen te gewennen zelfs zwaar werk te verrichten , dan ge
loof ik dat wij althans die personen de gelegenheid zullen 
geven, later hun brood op eene eerlijke wijze te verdienen. 

In de tweede plaats heeft de geachte spreker de vraag 
gedaan, of het in het belang van de samenleving was, 
die bedelaars in werkinrichtingen te plaatsen. Ik meen 
bepaald die vraag bevestigend te moeten beantwoorden, 
want wat zou het gevolg zijn wanneer het denkbeeld van 
mijn voorganger ware doorgegaan en het tuchtliuis te 
Leeuwarden ware aangewezen als werkinrichting? Dan 
zoude de straf van opzending naar die werkinrichting zich 
bepaald hebben tot het minimum van den tijd bij de wet 
bepaald, omdat hoogstwaarschijnlijk de rechter door den 
korten duur eene vergoeding zoude gegeven hebben voor 
de zwaarte van de straf. Terwijl het juist bij bedelarij en 
dronkenschap noodig is de veroordeelden langen tijd uit de 
samenleving verwijderd te houden. 

Het is opmerkenswaardig dat de oude crirninalisten er 
in denzelfden geest over hebben gedacht. Ik zal daarvan 
slechts één voorbeeld aanhalen , de wet van 24 Vendémiaire 
jaar II. In den 4den titel, 7de artikel, van die wet leest 
men, dat de recidivisten van bedelarij worden veroordeeld 
tot de » peine de transportation " voor ten minste acht jaren. 
Zoo heeft men in Frankrijk gerekend, dat het belang van 
de maatschappij vorderde, dat degeen die onwillig is om 
te werken , gedurende eeD langen tijd het met kracht moet 
leeren. 

Eindelijk heeft de geachte afgevaardigde mijne bereke
ningen in twijfel getrokken en gemeend dat uit die opgaven 
misschien onjuiste conclusiën werden afgeleid. 

Die twijfel is ongegrond. Werkelijk beeft de verpleging 
in de gestichten Ommerschans en Veenhuizen in 1882 per 
dag niet meer aan den Staat gekost dan ruim 28 cent de 
persoon, terwijl voor de verpleging der gevangenen te Leeu
warden en in de andere gevangenissen veel meer betaald is. 

Eindelijk de vraag of de wet eene andere regeling toe
laat en of uit dat oogpunt de werkinrichting in eene ge
vangenis is toegelaten. Ik ben overtuigd van het tegendeel, 
en wensch slechts te wijzen op twee bepalingen der wet. 

Vooreerst art. 9 , de onderscheiding in hoofdstraf en in 
bijkomende straf. Dit artikel noemt als hoofdstraf: ge
vangenis, hechtenis, geldboete; bijkomende straf: de werk
inrichting. Het is duidelijk dat de wetgever bedoeld heeft 
dat de bijkomende straf niet zwaarder zou zijn dan de 
hoofdstraf. Die hoofdstraf is bij bedelarij reeds niet zwaar; 
want het is de hechtenisstraf waarbij de veroordeelde het 
werk mag verrichten dat hij wil; hij zelf doet eene keuze , 
en de opbrengst van dat werk is ook voor hem. Nu zou 
daarop het verblijf in de gevangenis moeten volgen. Het 
komt mij voor, dat dit bij het artikel niet bedoeld kau zijn. 

Verder mag ik wijzen op art. 32 eerste alinea, waar de 
duur geregeld is van de opzending naar de werkinrichting, 
zijnde minstens drie maanden , terwijl bij alle mogelijke 
andere misdrijven of overtredingen het minimum is één 
dag, zelfs kotiingsmoord en landverraad kan met een dag 
gevangenis gestraft worden. Hierin ligt een sterk bewijs, 
dat de aard van die straf moet verschillen van die der 
gevangenisstraf. 

Moeilijk komt het mij ook voor eene goede regeling te 
treffen voor het werk. Men heeft nu reeds moeite om altijd 
werk te vinden en om het af te zetten, hoewel het getal 
gevangenen in Leeuwarden , Hoorn en Leiden beperkt is. 
In het voorjaar te Leeuwarden zijnde, werd mij eene uit
nemend bewerkte partij matten getoond, waarvoor men 
evenwel geen koopers kon vinden, en uit vrees dat zij 
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zouden verweeren heb ik met groote schade de geheele 
partij eenige maanden geleden moeten wegdoen voor mis
schien de helft van de waarde. 

Te recht mag de vraag worden gedaan: wanneer het 
getal gevangenen nu slechts eenige honderden bedraagt 
en moeilijkheden geeft, hoe zal het gaan wanneer er een 
paar duizend zullen zijn? Wellicht zoude men met eenig 
recht de klachten van de particuliere industrie vernemen. 

De heer Tan Rotycn: Het schijnt dat de Minister zich 
vergist heeft in de strekking van mijn betoog. Ik heb niet 
bedoeld eene afkeuring uit te spreken over de houding 
van den Minister, die met dit wetsontwerp bij de Verte
genwoordiging komt; integendeel, ik ben overtuigd dat 
de Regeering haar plicht doet door uitvoering te geven 
aan het Wetboek van Strafrecht, dat eischt aanwijzing 
der gestichten waar gevangenis of hechtenis zal worden 
ondergaan en waar de dronkaards- en bedelaars-recidivisten 
zullen worden heengezonden. De strekking van mijn betoog 
was, wijzende op het verschil dat zich voordoet, over de 
vraag waar de Rijkswerkinrichtingen zullen gevestigd zijn 
en hoe zij moeten zijn georganiseerd, dat geen uitgaven 
zullen worden gedaan voor Rijkswerkinrichtingen, zoolang 
het tijdstip van de invoering van het Wetboek van Straf
recht niet vaststaat. 

Ik deel geenszins de illusie van den Minister dat die in
voering tegen het einde van het volgend jaar zal kunnen 
plaats hebben. Ik wees reeds op de vele belemmeringen, 
die den Minister zullen beletten aan zijn voornemen gevolg 
te geven; op de financieele wetgeving en op de mogelijke 
grondwetsherziening. Het tijdstip van genoemde invoering 
kan worden verhaast door een transitoiren maatregel, van 
welken aard dan ook, in de plaats te doen treden van den 
zeer omvangrijken arbeid die der Wetgevende Macht is aan
geboden met betrekking tot het Wetboek van Strafvordering. 

De Minister heeft getracht mijne bezwaren te weder
leggen omtrent de vraag, wie zal oordeelen en hoe dit ge
schieden zal ten aanzien van de capaciteit om te werken , 
bij hen die zullen worden opgezonden. De Minister ver
kondigde de leer dat alleen zij die naar de opvatting van 
den rechter kunnen werken zullen worden opgezonden. Ik 
betwijfel of de rechter hier naar persoonlijke overtuiging 
zonder meer mag beslissen. Wanneer het openbaar ministerie 
requireert de opzending naar eene werkinrichting, dan zal 
het ook m. i. het bewijs moeten leveren dat de bedoelde 
capaciteit bij den op te zenden persoon bestaat, en dan zal 
de rechter moeten overwegen of het bewijs is geleverd dat 
de veroordeelde in staat zij om te werken. Dit is echter 
een bezwaar dat nu verder niet behoeft te worden 
uitgewerkt; ik wenschte er slechts in het voorbijgaan op 
te wijzen , om aan te toonen dat in het wetboek zelf 
bezwaren zijn tegen de Rijkswerkinrichtingen. Het hoofd
bezwaar is dit: Welk stelsel men aanneme, men steeds 
zal stuiten op groote moeilijkheden , terwijl de klachten der 
particuliere nijverheid zich zullen doen hooren als alles 
goed gaat. 

De Minister heeft de Fransche wet van 24 Vendémiaire , 
an II , aangehaald. Zijne aanhaling bewijst de juisheid van 
mijn beweren omtrent de wisselende meeningen op straf 
rechtelijk gebied ; ik heb , meen ik , te recht de mogelijk
heid aangenomen dat eenmaal de tijd daar zal zijudatde 
Staat de bedelaars- dronkaards-recidivisten uit de maat
schappij zal verbannen en in gevangenissen plaatsen. De 
tijd zal komen dat voor deze soort van delinquenten be
paalde soorten van gestichten niet zullen noodig zijn. 

Op mijn standpunt stel ik mij geen partij in de ver
schillende stelsels. Eene zaak heeft mij in de rede van 
den Minister getroffen. De Minister zeide dat in deze maand 
zoo veel lieden in de steden ledig loopen, die op het platte
land zouden kunnen worden opgenomen, om hun daar 
arbeid te geven. 

Ik heb mij over die illusie verbaasd. De geniale oprichter 
der Maatschappij van Weldadigheid meende dat men van 
zulke menschen daar groot voordeel zou kunnen trekken. 
Zij bleken echter voor den veldarbeid geheel ongeschikt, 
en de poging van Van den Bosch mislukte geheel. 

De heer Achlmmelpennlnck van der Oye : Mijnheer 
de Voorzitter! H9t welwillend antwoord van den Minister 
heb ik met meer waardeering dan instemming gehoord. 
Zijne Excellentie heeft mijns inziens niet aangetoond dat 
het ongeoorloofd zoude zijn om recidivisten-bedelaars ter
stond te plaatsen in strafgestichten , die eenmaal als ge
vangenis worden gebruikt; maar daarentegen wel geoor
loofd , diezelfde bedelaars daarin te plaatsen als maatregel 
van tucht. Bij de schrikwekkende voorstelling, die de 
Minister heeft gegeven om het tuchthuis te Leeuwarden 
te bezigen als Rijkswerkinrichting, is Zijne Excellentie 
mijns inziens te veel afgegaan op den term van strafkolo
nie , bij de Memorie van Toelichting op het ontwerp-straf-
wetboek gebezigd, maar die niet in de wet voorkomt. De 
wet spreekt van strafgestichten, en men kan van hetgeen 
nu Rijkswerkinrichting heet, zeggen, dat daaraan geen 
veldarbeid is verbonden. 

Voorts heeft de Minister gezegd, dat het belang van 
de bedelaars medebracht om diegenen die geen werk 
hadden, te plaatsen in dergelijke inrichtingen en hen zoo
doende in staat te stellen nuttig werkzaam te zijn voor 
de maatschappij. 

Wanneer dit mogelijk ware, zou het wenschelijk zijn, 
maar de ervaring bewijst juist het tegendeel, dat namelijk 
de verpleegden te Veenhuizen ten eenen male ongeschikt 
zijn om later hun brood in de maatschappij te verdienen. 

Wat de belangen der samenleving betreft, heeft de Mi
nister een argument aangevoerd, dat juist pleit voor mijne 
opvatting van strengere behandeling. Waar de wet van 
Vendémiaire, a n l l , bepaalt dat bedelaars 8 jaar lang kun
nen worden veroordeeld tot > peine de transportation ", kan 
het niet te veel geëischt zijn, wanneer ik verlang eene 
eenigszins strengere behandeling dan te Veenhuizen. 

Wat de belangen der schatkist betreft, daar bevestigt 
het antwoord van den heer Minister mijne opvatting. Vol
gens den Minister vergeet ik, dat men hier te doen heeft 
met eigen exploitatie, terwijl die, mijns inziens, juist het 
verschil verklaart waarop de Regeering wees. 

Wat ik beweerde is juist, dat wanneer het geene eigene 
exploitatie is , waar men hetgeen veeteelt en landbouw 
oplevert, voor eigen verbruik aanwendt, maar niet in reke
ning brengt, de uitgaven booger moeten geschat worden 
en het verschil zal verdwijnen. 

Overigens zal ik verder mij thans niet in bijzonderheden 
verdiepen, over eene zaak waarin de groote meerderheid 
het geheel met den Minister eens is. Indepbase, waarin 
dit wetsontwerp nu verkeert, zie ik geen kans de strengere 
inrichtingen te verkrijgen. Ik zal dus de resultaten der 
proefneming met twee stelsels afwachten, zooals dit voor
stel te recht in de Tweede Kamer is genoemd. Naderhand 
zal, verwacht ik, blijken, dat het strengere stelsel de 
voorkeur verdient. Alleen zal dan dit gevolg aan deze rege
ling verborden zijn, hetgeen maar al te dikwerf wordt 
waargenomen, dat er zeer aanzienlijke uitgaven gedaan 
zullen zijn, die later blijken geen daarmede geövenredigd 
nut te hebben opgeleverd. 

De beer D a Tour v*n Bel l lnchave , Minister van 
Justitie: Mijnheer de Voorzitter ! Slechts een enkel woord , 
in de eerste plaats om den heer Van Roijen te beantwoor
den. Hij heeft den wensch geuit, dat er geene uitgaven 
zouden worden gedaan voor de Rijkswerkinrichtingen te 
Veenhuizen en te Ommerschans vóór het tijdstip van de 
invoering van het Strafwetboek was bepaald. Ik moet er
kennen dat ik in het eerst den geachten spreker niet juist 
had gevat; anders had ik hem reeds dadelijk geantwoord, 
dat door mij uit eigen beweging eene som van f 100 000 
van het vierde hoofdstuk is afgenomen, omdat ik geloof, 
dat het beter is nog eens nauwkeurig na te gaan, welke 
veranderingen te Veenhuizen zullen noodig zijn, vóór dat 
die som verwerkt wordt. Wat de veranderingen betreft die 
te Ommerschans moeten plaats hebben , zij zullen grooten
deels bestaan in afbreken. Daar behoeft slechts zeer weinig 
te worden gebouwd; enkele gebouwen kunnen vervallen. 

De geachte spreker heeft ook gewezen op het Wetboek 
van Strafvordering en eenige andere wetten, die door de 
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37 . Aanw. van de gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan , enz. 

Regeering zijn ingediend, en meende dat die op eene te om
slachtige wijze zijn ingericht. Gedeeltelijk slechts heb ik 
schuld van de indiening van het wetsontwerp, houdende 
veranderingen in sommige bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering, maar de overige wetsontwerpen zijn 
door den Minister Modderman ingediend, voor dat ik de 
eer had aan het hoofd van het Departement van Justitie 
te staan. Maar ik meen dat de Minister Modderman niet 
anders heeft kunnen handelen dan hij gedaan heeft, en 
dat werkelijk de veranderingen door hem voorgesteld in 
het burgerlyk recht, in rechtsvordering en in de rechterlijke 
organisatie niet beperkt hadden kunnen worden. 

Eindelijk moet ik mijne verontschuldiging aanbieden aan 
den heer Schimmelpenninck van der Oye dat ik geen ant
woord gaf op zijne opmerkingen omtrent Hoorn. De geachte 
spreker wijst er te recht op dat als de Regeering aan den 
eenen kant tracht aan te toonen dat eene strafgevangenis 
niet kan zijn eene werkinrichting in den geest van de wet, 
dan ook Hoorn niet zou kunnen dienen als werkinrichting 
voor veroordeelde bedelaars. De toestand van het oogenblik 
toont reeds aan dat het wel kan, want men moet een 
onderscheid maken tusschen de bepalingen van de weten 
een disciplinairen maatregel dien men wenscbt te nemen. 
Hoorn strekt alleen ter vervanging van het tegenwoordige 
cachot of van de cel dien men veroordeelde bedelaars oplegt 
iadien zij zich aan strafbare feiten schuldig maken. Het 
is een disciplinaire maatregel min of meer in het groot, 
waarbij men evenwel niet zoo ver gaat als thans in België, 
waar de Regeering de macht heeft gedurende den geheelen 
straftijd de Dedelaars in de gevangenis op te sluiten. 

De geachte spreker heeft beweerd dat de ondervinding 
leert, dat de resultaten op het oogenblik te Veenhuizen 
niet gunstig zijn, dat er vele gevallen van recidive voor
komen. Hij meende dat ik mij illusiën maakte over den 
toestand in het vervolg. Ik moet nog eens herhalen, dat 
men thans heeft een tweeslachtig stelsel, — van armenzorg 
en van straf. Daarmede moet gebroken worden. Er moeten 
strengere maatregelen genomen worden , en dat kan ook 
geschieden. 

Ik stel mij er werkelijk veel van voor, als Veenhuizen 
blijft bestaan, met het aanbrengen van eenige wijzigingen 
in de betaling van den arbeid en in het opleggen van 
zwaarder werk eenen goeden toestand in het leven te roepen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp tot aanwijzing der gestichten, waar 
hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan, 
en van aanverwante gestichten, wordt in stemming gebracht 
en aangenomen met algemeene stemmen. 

Thans gaat de Vergadering over in eene zitting met 
gesloten deuren. 

Na heropening der zitting vraagt en bekomt de heer 
Fransen Tan de Putte het woord en zegt: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb de eer aan de Kamer verlof te ver
zoeken om, vóór zij uiteengaat, aan de Regeering eenige 
radere inlichtingen te vragen omtrent de mededeeliDg door 
haar in de andere Kamer gedaan bij den aanvang van de 
beraadslaging over hoofdstuk X der Staatsbegrooting. 

De Voor«lt«er: Ik stel voor om het door den heer 
Fransen van de Putte gevraagd verlof te verleenen. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor om het richten van de 
vraag door den heer Fransen van de Putte te doen plaats 
hebben, na afloop van de onderwerpen, op morgen aan 
de orde gesteld. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De vergadering wordt gescheiden. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEUR^ 
over het ontwerp van wet, houdende machtiging op 
de Algemeene Rekenkamer tot verevening van twee 
gedane betalingen uit het Vide hoofdstuk der Staats
begrooting voor 1882. 

Tegen dit wetsontwerp bestond geen bezwaar. 
Vastgesteld 28 December 1883. 

REGOUT. 
STORK. 
VIRULY. 
VAN NAAMBN VAN EEMNBS. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofd
stuk VIIA der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1884 (Nationale schuld). 

De overweging van dit wetsontwerp heeft tot geene 
gedachtenwisseling aanleiding gegeven. 

Vastgesteld 28 December 1883. 

VAN ROIJEN. 
SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE. 
PIJNAPPEL. 
COENEN. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot regeling der ontvangsten 
en uitgaven van het Pensioenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren , over het jaar 1884. 

In eene afdeeling gaf de meerderheid der leden den 
wensch te kennen , dat, zoodra de mogelijkheid daartoe 
zal bestaan , eene nieuwe wettelijke regeling van het Pen
sioenfonds zal worden voorgedragen, waardoor ook aan 
weduwen en weezen der ambtenaren eene ondersteuning 
zal ten deel vallen. 

De minderheid konde zich echter met dit denkbeeld niet 
vereenigen. 

Vastgesteld 28 December 1883. 
REGOUT. 
STORK. 
VIRULY. 
VAN NAAMEN VAN EEMNBS. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot vaststelling der be
grooting van het Fonds voortspruitende uit de 
koopprijzen van domeinen voor 1884. 

Eenige leden in eene afdeeling drongen op meer voort
gang aan bij den verkoop der landerijen van de voorma
lige dotatie van Z. K. H. Prins FREDERIK ; anderen daaren
tegen achtten het voorzichtiger, ten einde de markt niet te 
overvoeren, langzamerhand deze goederen in veiling te 
brengen. 

In eene andere afdeeling werd er op gewezen dat ook in 
onze tegenwoordige financieele omstandigheden een goed 
beheer medebrengt de opbrengst van deze en van andere 
domaniale goederen te besteden tot aflossing van schuld. 

Vastgesteld 28 December 1883. 
REGOUT. 
STOEK. 
VIEULY. 
VAN NAAMBN TAN EBMNES. 


