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Vaststelling van een nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen 

Memorie van Toelichting op de Justitiebegroting voor 1951 op 
blz. 4 de volgende woorden gebruikt heeft: ...waarbij het streven 
er mede op gericht blijft om de vrijheidsberoving van de gedeti
neerden, met handhaving van het karakter van de straf, mede dienst
baar te maken aan hun heraanpassing aan de maatschappij en te 
bereiken, dat zij als sociaal minder storend element en zo mogelijk 
beter mens weer in de maatschappij terugkeren.". Zou het niet 
mogelijk zijn in dit artikel een soortgelijke redactie op te nemen? 

De Minister verklaarde zich bereid dit te overwegen. Weliswaar 
geeft het woord „mede" reeds aan, dat de straf, resp. maatregel, 
geenszins uitsluitend dient ter voorbereiding van de terugkeer in de 
maatschappij, zodat een toevoeging als verzocht niet strikt nood
zakelijk is, doch zulk een toevoeging zou niettemin nuttig kunnen 
zijn als een soort attentiesein. Men zou de aanhef van het artikel 
wellicht kunnen lezen: Met handhaving van het karakter van de straf 
of de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar ge
maakt, enz. 

De bij dit verslag overgelegde Tweede Nota van Wijzigingen bevat 
een wijziging van het ontwerp in deze geest. 

Een laatste punt van overleg werd opgeleverd door artikel 39 van 
het ontwerp. Er werd op gewezen, dat bij Nota van Wijzigingen dit 
artikel is aangevuld met een bepaling, inhoudende, dat het bijwonen 
van godsdienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde godsdienst 
behoren, gedurende de eerste twee maanden verplicht kan worden 
gesteld. Wat betekent, zo vroeg men, „tot een bepaalde godsdienst 
behoren"? Kan de nieuwe bepaling niet tot grote moeilijkheden 
aanleiding geven, bijv. indien een gevangene heel andere godsdien 
stige opvattingen heeft dan de gevangenispredikant, al behoren beiden 
wellicht tot een zelfde kerkgenootschap? 

Een der leden merkte in dit verband op, getroffen te zijn door de 
mededeling in de Memorie van Antwoord, dat bij tenuitvoerlegging 
van de straf in gemeenschap door mede-gedetineerden wel pressie 
wordt uitgeoefend om niet naar de kerk te gaan. Dit is natuurlijk zeer 
bedenkelijk. Niettemin had dit lid toch wel bezwaar tegen de voor
gestelde bepaling, omdat zij er in bepaalde gevallen toe zou kunnen 
leiden, dat iemand tegen zijn geweten gedwongen wordt om een gods
dienstoefening bij te wonen. Het zou reeds een verbetering zijn, indien 
werd toegevoegd: mits principiële bezwaren van de gedetineerde wor
den ontzien. 

De Minister was geneigd de voorgestelde bepaling te handhaven, 
doch in enigszins gewijzigde redactie. Men behoort nl. niet tot een 
godsdienst, doch tot een godsdienstige gezindte. Hij achtte het geen 
ongeoorloofde dwang om mensen, die tot zulk e^n gezindte behoren, 
te verplichten gedurende korte tijd de godsdienstoefeningen van die 
gezindte bij te wonen. Wel zou hij dwang tegen de uitdrukkelijke 
verklaring van de gevangene zelf in niet toegepast willen zien. 
Anderzijds leek het hem echter ook niet juist de gedetineerde te 
suggereren, dat hij door een verklaring zijnerzijds aan de verplich
ting een einde kan maken. In de omstandigheden, waarin een gedeti
neerde verkeert, achtte de Minister het goed een poging te doen om 
hem tot bezinning te brengen door zijn aandacht te richten op 
eeuwigheidswaarden. 

Naar aanleiding van verdere opmerkingen uit de commissie ver
klaarde de Minister, dat zijns inziens de vraag, of iemand tot een be
paalde gezindte behoort, zoveel mogelijk naar formele objectieve cri
teria beoordeeld dient te worden. Ten aanzien van minderjarigen be
hoort verder de wil van de ouders beslissend te zijn. In de practijk 
gaat het in bepaalde gestichten reeds zo, dat degenen, die tot een be
paalde godsdienstige gezindte behoren, gedurende de eerste twee maan
den van hun verblijf niet behoeven te verklaren, of zij al dan niet de 
godsdienstoefeningen willen bijwonen. Die verklaring behoeven zij 
eerst na afloop van die twee maanden af te leggen. (De bijzondere be
paling in zake de verplichting gedurende de eerste twee maanden dero
geert dus aan de algemene bepaling, dat de gedetineerde moet verkla
ren, of hij de godsdienstoefeningen wil bijwonen, en dat hij na 6 maan
den op die verklaring kan terugkomen.) Maakt hij binnen de twee 
maanden principiële bezwaren, dan wordt hij gewoonlijk vrijgesteld, 
waarbij de gestichtsleiding zich pleegt te houden aan de adviezen van 
het interkerkelijk contact. 

Door sommige leden der commissie werd tenslotte opgemerkt, dat, 
indien men een uitzondering zou willen maken voor principiële be
zwaren binnen die twee maanden, een andere redactie mogelijk ware, 
b.v.: tenzij ten aanzien van meerderjarigen blijkt van bezwaren, ont
leend aan hun opvattingen omtrent de godsdienst. Op die wijze ver
krijgt men aansluiting aan hetgeen ten aanzien van de eed reeds in 
onze wetgeving is opgenomen en vermijdt men de vraag, wie moet 
uitmaken, of een bepaald bezwaar principieel is. 

De Minister verklaarde deze suggestie nader te zullen overwegen. 
Als gevolg van deze overweging is een wijziging in het artikel aan

gebracht, waarvoor verwezen moge worden naar de Tweede Nota van 
Wijzigingen. 

Deze Nota, welke de Minister aan de commissie deed toekomen, 
wordt tegelijk met dit verslag aan de Kamer overgelegd. 

Met de mededeling van het bovenstaande acht de commissie de 
openbare behandeling van het ontwerp voldoende voorbereid. 

Aldus vastgesteld 31 Mei 1951. 
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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 

(Ingezonden bij de commissie en door deze aan de Kamer 
overgelegd) 

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Aan artikel 21 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
„Tevens wordt daarbij geregeld, dat het openbaar ministerie zijn 

bezwaren tegen een plaatsing of overplaatsing van een gedetineerde 
aan Onze Minister kan kenbaar maken, die daarop het advies van de 
Centrale Raad inwint." 

2. Artikel 26 wordt als volgt gelezen: 
„Met handhaving van het karakter van de straf of de maatregel 

wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan de voor
bereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk 
leven." 

3. Het derde lid van artikel 39 wordt als volgt gelezen: 
„In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan in het huis

houdelijk reglement worden bepaald, dat het bijwonen van gods
dienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde godsdienstige ge
zindte behoren, gedurende de eerste twee maanden van de tenuitvoer
legging van de straf verplicht zal zijn, tenzij ten aanzien van meerder
jarigen blijkt van bezwaren, aan hun opvattingen omtrent de gods
dienst ontleend." 

De Minister van Justitie, 

H. MULDERIJE. 


