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Vaststelling van een nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen 

gedetineerden. Voorshands is hij van mening, dat er een groot ver
schil is tussen godsdienstoefeningen, die een essentieel element van 
de godsdienstige beleving vormen, en bijeenkomsten op humanis
tische grondslag, die voor de humanistische levensbeschouwing niet 
essentieel zijn. Gevraagd werd of het tweede lid van artikel 39 niet 
overbodig is. De ondergetekende zou deze vraag bevestigend beant
woorden, ware het niet, dat de thans bestaande verplichting om gods
dienstoefeningen bij te wonen een regeling, als in het tweede lid neer
gelegd, wenselijk maakt, ter versterking van de positie van de ge
detineerde tegenover de directeur. 

Dit klemt te meer, omdat het in het voornemen van de onder
getekende ligt ten aanzien van minderjarigen een zeer concrete inhoud 
te geven aan het eerste lid van artikel 39. In de gevangenismaatregel 
zal, zoals door sommige leden wordt voorgestaan, worden opgenomen, 
dat in gestichten voor jeugdigen de directeur, rekening houdend met 
eventuele wensen der ouders, de kerkgang verplicht kan stellen. 

Artikelen 41 en 42. De ondergetekende is erkentelijk voor de in
stemming met de gedachte, dat sociale verzorging en ontwikkeling en 
ontspanning een essentieel element van het gevangenisregiem zijn. 
De personen, die met de organisatie van deze tak van dienst zijn 
belast, zijn in het algemeen personen, die door opleiding en vroegere 
werkkring voor deze taak berekend zijn. De sociale verzorgers, die 
thans in alle gestichten (behalve vooralsnog in de huizen van be
waring) zijn aangesteld, zijn in het bijzonder voor deze taak uitge
zocht. Indien zich bij het ontstaan van vacatures gegadigden aan
melden, die met goed gevolg een der scholen voor maatschappelijk 
werk hebben doorlopen, zal — zo zij overigens aan de gestelde eisen 
voldoen — aan deze candidatcn de voorkeur worden gegeven. Het 
komt de ondergetekende niet wenselijk voor, de sociale ambtenaar in 
de wet te noemen. Verantwoordelijk voor de gang van zaken in het 
gesticht is de directeur. Op hem rust dus ook de verantwoordelijk
heid voor de sociale verzorging en de ontwikkeling en ontspanning. 
De sociale ambtenaar is bij de uitvoering van dat deel van zijn taak 
zijn rechterhand. Dit ontheft de directeur echter evenmin van de 
verantwoordelijkheid voor die tak van dienst als dat het feit, dat een 
kok de stamppot kookt, hem ontslaat van zijn verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van het eten. 

De ondergetekende is er van overtuigd, dat het moeilijk is een 
vaste grens te trekken tussen de taak van de geestelijke verzorging en 
sociale verzorging, wier werkzaamheden beiden binnen het gesticht 
liggen en welke elkander herhaaldelijk zullen overlappen. Dit be
hoeft echter geen reden te zijn om de ene tak van dienst bij de andere 
achter te stellen. Het behoort juist tot de taak van de directeur van 
het gesticht om in voortdurend nauw overleg met alle leden van zijn 
staf een goede coördinatie van de gestichtsdiensten te bevorderen en 
de vereiste goede samenwerking te verkrijgen tussen zijn naaste mede
werkers. 

Een voorname taak van de sociale verzorging is: de gedetineerde 
te helpen bij het oplossen van zijn sociale en persoonlijke moeilijk
heden. Voor zover deze liggen binnen het gestichtsverband zal de 
sociale ambtenaar onmiddellijk de geestelijke verzorger hiermede in 
kennis stellen, terwijl deze laatste in het omgekeerde geval de sociale 
ambtenaar zal inlichten. 

Van enige wrijving tussen geestelijke en sociale verzorging is 
tot heden dan ook geen sprake geweest; evenmin als tussen de reclas
seringsinstellingen en de sociale dienst. Mocht in een gesticht een 
dergelijke wrijving tussen geestelijke en sociale verzorging zich voor
doen, dan is het de taak van de directeur of zo, die daarin niet 
mocht slagen, van de Minister de gerezen geschillen uit de weg te 
ruimen. 

De ondergetekende wil gaarne onderschrijven, dat de gevangenis
biliotheken nietvoldoen aan de eisen, welke tegenwoordig aan een 
moderne boekerij behoren te worden gesteld. De verbetering daar
van heeft sinds enige tijd zijn bijzondere aandacht. Reeds in October 
1949 werd contact opgenomen met de Inspecteur van de Centrale 
Vereniging van Openbare Leeszalen en Bibliotheken, die tevens Secre
taris is van deze Centrale Vereniging en die over een langjarige 
ervaring beschikt op het gebied van de inrichting en het beheer van 
bibliotheken. Deze deskundige heeft zich bereid verklaard mede te 
werken aan de reorganisatie der gestichtsbibliotheken en werd daar
toe als adviseur aangesteld. 

Met zijn hulp is reeds begonnen met het uitkammen en rubriceren 
der bibliotheken en het maken van annotaties der boeken, terwijl 
voor de aanschaffing van nieuwe lectuur — voor zover deze niet 
centraal zal geschieden — lijsten van aanbevolen boeken worden 
opgemaakt, welke ter beschikking van de Directeuren zullen worden 
gesteld. 

Bij de uitwerking van het bovenstaande wordt geregeld overleg ge
pleegd met cie Hoofdpredikant en de Hoofdaalmoezenier bij de in
richtingen van Justitie. 

Voor de aankoop van nieuwe boekwerken werd van de Vereniging 
van Reclasseringsinstellingen een belangrijk bedrag ontvangen, het
geen de ondergetekende in staat stelt beter dan voorheen in de be
hoefte aan goede lectuur voor de gestichten te voorzien. 

Door verschillende gestichtsdirecties werd reeds in het verleden 
een overeenkomst gesloten met de besturen van Openbare Leeszalen 
en Bibliotheken ter plaatse, waardoor ook ten behoeve van de straf
gestichten boeken uit deze inrichtingen konden worden betrokken. 
In overleg met de Inspecteur van de Centrale Vereniging van Open
bare Leeszalen en Bibliotheken (waarin zowel de neutrale als die op 
bijzondere grondslag zijn opgenomen) wordt thans nagegaan in hoe
verre hieraan uitbreiding kan worden gegeven. 

Artikelen 44 en 45. Bij de opsomming van de disciplinaire straf
fen, die in artikel 44 worden genoemd, heeft de ondergetekende lang 
geaarzeld, of hij sluiting in de boeien onder de straffen mocht hand
haven. Met het aan het woord zijnde lid was hij aanvankelijk van 
mening, dat deze straf in strijd is met de humane geest, waarvan dit 
ontwerp getuigenis wil afleggen. Penitentiaire deskundigen hebben 
hem tenslotte ervan overtuigd, dat in geval van daadwerkelijk verzet 
van een gedetineerde een machtsmiddel niet te ontberen is. Teneinde 
te voorkomen, dat ter handhaving van de goede orde naar niet door 
de wet genoemde machtsmiddelen zou moeten worden gegrepen, is 
de straf van sluiting in de boeien tenslotte na rijp beraad in het 
ontwerp gehandhaafd. Dat deze straf niet dan in het hierboven ge
noemde geval en dan nog in de uiterste noodzaak mag worden opge
legd, spreekt vanzelf. De ondergetekende vertrouwt, dat, wanneer 
zulks niet het geval zou zijn, hem onmiddellijk klachten van de com
missies van toezicht zullen bereiken. 

Artikel 45 zegt, dat geen straf wordt opgelegd dan nadat de over
treder is gehoord. Hieruit volgt, dat een straf slechts mag worden 
opgelegd aan hem, die een inbreuk op de discipline van het huis 
beef gepleegd. Collectieve straffen zijn naar de mening van de onder
getekende in strijd met de geest en de letter van dit ontwerp. De 
gemcenschapsidee beoogt niet de mens tot een machinaal onderdeel 
der gemeenschap te maken maar hem juist zijn persoonlijke verant
woordelijkheid als lid der maatschappij te doen gevoelen. 

De ondergetekende wil gaarne overwegen, of tegemoet gekomen 
kan worden aan de wens van enkele leden om voor iedere gedeti
neerde een register van disciplinaire straffen aan ie leggen. Dat zal 
worden voorgeschreven, dat van iedere opgelegde straf onmiddellijk 
aantekening in een register moet worden gehouden, behoeft geen 
betoog. 

Artikel 100, tweede lid, van de geldende Gevangenismaatregel, 
schrijft het houden van een dergelijk register voor. Zonder registratie 
der straffen zou een effectieve controle door de commissie van toe
zicht en vanwege het departement niet kunnen worden uitgeoefend. 

De Minister van Justitie. 
STRUYCKEN. 
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NOTA VAN WIJZIGINGEN 

(Ingezonden 29 September 1950) 

In het ontwerp worden de navolgende wijzigingen aangebracht: 
1. In artikel 4, eerste lid, wordt in plaats van „hij is tevens onder

voorzitter van de Raad" gelezen „hij is, indien hij niet tot voorzitter 
van de Raad is aangewezen, tevens ondervoorzitter van de Raad". 

2. In artikel 7, derde lid, wordt in plaats van „Onze Minister kan 
huizen van bewaring" gelezen „Onze Minister kan na het in het 
eerste lid bedoelde advies te hebben ingewonnen huizen van be
waring". 

3. Aan artikel 21 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
„Deze regelen houden mede in, dat en op welke wijze cie ge

detineerden tegen beslissingen tot plaatsing of overplaatsing in een 
bepaald gesticht beroep kunnen instellen bij de sectie gevangenis
wezen van de Centrale Raad." 

4. In artikel 32 worden de woorden „De gedetineerden in de ge
vangenissen", gelezen „De gedetineerden, die tot gevangenisstraf 
veroordeeld zijn, en de gedetineerden in de". 

5. Aan artikel 39 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
„In het huishoudelijk reglement kan worden bepaald, dat het bij

wonen van godsdienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde 
godsdienst behoren, gedurende de eerste twee maanden van de ten
uitvoerlegging van de straf verplicht zal zijn." 

De Minister van Justitie, 
STRUYCKEN. 




