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OJO 2& O 
EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

over het ontwerp van wel tot vaststelling van een nieuwe Be
ginselenwet gevangeniswezen en daarmede verband houdende 
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek 
van Strafvordering. 

Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Regering was 
medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Het verheugt de ondergetekende, dat tal van leden hun hartelijke 
instemming betuigden mei het onderhavige on lat gebaseerd is 
O' beginselen van tenuitvoerlegging van vrij 1 , fen, zoals die 
ook internationaal algemeen worden aanvaard. Eén van die beginselen 
is, dat het gevi ielsel moet rekening houden met de persoonlijk
heid van de gevangenen en met hun toekomstmogelijkheden in de 
maatschappij. Een statisch stelsel zou hiertoe ongeschikt zijn, omdat 
de maatschappij, waarop let stelsel gericht is. nu eenmaal ee 
mische is. De ondergetekende is van oordeel, dat dit gaarne door hem 
bevorderde systeem niet betekent, dat iedere gedachte aan vergelding 
wordt uitgebannen. 

Ongetwijfeld is het ju;st, dat de oriëntering van de wijze van tenuit
voerlegging van vrijheidsstraffen aan de persoon van de gevangenen 
en aan hun maatschappelijke behoeften meer dan tot dusver de her
opvoedingsgedachte in deze straf tot uitdrukking brjngt. Naast het 
karakter van heropvoeding draagt iedere straf — en dit ligt in 1 et 
woord straf reeds opgesloten — liet karakter van de repressie van ge
pleegd onrecht en van herstel van de gelaedeerde rechtsorde. In deze 
bovenindividueie zin opgevat, blijkt aan iedere straf de gedachte aan 
vergelding inhaereni. Ware het anders, dan zou in vele gevallen de 
oplegging van vrijheidsstraf onnodig en onwenselijk zijn. De korte 
vrijlv il heropvoeding leiden. Het 
opvoedende element in een straf van enkele weken ligt daarin, dat 
men de delinquent doet gevoelen, dat zijn daad afkeuring en straf 
verdient. Noch de heropvoc.ling, noch het repressiekarakter van de 
stral mogen eenzijdig cp de wijze van tenuitvoerlegging hun '„tempel 
drukker. De renressiegedachte komt tot uiting in het feit van de vrij
heidsberoving, de heropvoeding blijkt uit de wijze, waarop deze vrij
heidsberoving w< 1 de aan het woord zijnae 
leden is de ondergetekende van oordeel, dat een gevangenisstelsel, 
zoals door het ontwerp wordt voorgesteld, aan de gedetineerden 
zwaardere eisen stelt dan de cellulaire opsluiting. Naarmate tijdens 
de detentie meer contact met de maatschappij wordt toegestaan, wordt 
het f_e.ni, van de volledige vrijheid zwaarder te dragen. De vernieu
wing van het gevangeniswezen stelt aan het gevangenispersoneel, 
maar ook. indien zij tot resultaat wil leiden, aan de gedetineerden 
zv aardere geestelijke eisen dan het stelsel van eenzame opsluiting. 

Terecht merken de hier aan het woord zijnde leden op, dat het 
wezen van de straf — de repressie van gepleegd onrecht en het her
stel van de gelaedeerde rechtsorde — zijn uitdrukking vindt in het 
feit van de vrijheidsbeneming zelf. De wijze van executie van deze 
vrijheidsbeneming leidt slechts tct graduele verschillen in de zwaarte 
van de straf, doch is niet van principiële betekenis. Daarbij is iiiet 
alleen, zoals terecht wordt opgemerkt, het regime in de gestichten van 
belang. Eea zelfde regime kan op verschillend geaarde personen een 
geheel andere uitwerking hebben. Wat voor de een een licht regime 
schijnt, is voor de ander zwaar te dragen. Een korte vrijheidsstraf, die 
door de een ternauwernood als een ernstig ingrijpen in zijn leven 
wordt beschouwd, kan voor een ander van fundamentele betekenis 
voor zijn toekomst zijn. Ongetwijfeld ligt het in het wezen van een 
gedifferentieerd stelsel om deze individuele verschillen zo gering 
mogelijk te doen zijn, door de betrokkene te plaatsen in een gesticht, 
waarvan het regime het meest bij zijn aard en aanleg past, en cioor, 
voor zover de wet zulks toelaat, ook de stralduur door toepassing van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling aan te passen aan de individuele 
bereidheid van iedere gedetineerde om opnieuw als volwaardig burger 
aan het maatschappelijk leven deel te nemen. 
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Ongetwijfeld is het ten gevolge van de noodzakelijke bezuinigings-

1 regelen niel mogelijk nieuwe gestichten te bouwen. Evenwel zijn 
in vrijwel alle gestichten verbeteringe nogelijk 

;n de detentie in de geest \an het onderhavige ontwerp ten uit
voer te leggen. Overal waar zulks nodig was zijn werl plaatsen en 

:atiegelegenheden ingericht, voor een groot deel door het plaat 
van semi-permanente gebouwen op het terre ge
stichten. Gaarne zal de ondergetekende trachten de materiële voor
waarden te scheppen, die voor het slagen van de voorge telde hervor
ming noodzakelijk zijn. Hij ziet zich daarbij echter geplaatst, gelijk de 
aan het woord zijnde leden begrijpen, voor moeilijkheden, die veroor
zaakt worden doordat grotere belangen dan het gevangenis» 

d eerder om een oplossing vragen. Di\t bij daarbij ooi 
zuinigheid op lange termijn niet uit het oog verliest, behoeft hier 
nauwelijks te worden vermeld; de mogelijkheid van vermindering der 
criminaliteit door een betere voorbereiding van de gevangenen op hun 
toekomstig maatschappelijk leven kan ongetwijfeld ook financieel 
een voordeel voor de gemeenschap betekenen. 

De ondergetekende voldoet gaarne aan het verzoek om een over
zicht te geven van de salariëring van het personeel in de strafge-
stichten, gesplitst naar de verschillende functies. Een dergelijk over
zicht is als bijlage bij deze Memorie gevoegd. 

Het verheugt de ondergetekende, dat verscheidene andere leden, die 
er geen behoefte aan hebben hun instemming met het ontwerp nader 
te motiveren, op verscheidene onderdelen hun instemming met het 
ontwerp wilden betuigen. 

Gelijk hierboven reeds is opgemerkt, heeft de vrijheidsstraf een ge
mengd karakter. Zij is straf en als zodanig herstel van de geschonden 
rechtsorde. Haar tenuitvoerlegging is mede dienstbaar aan de weder
inschakeling van de gedetineerde in de maatschappij. Dit is in artikel 
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26 van het ontwerp duidelijk neergelegd. Ook voordat daarin na hel 
mondeling overleg met de vaste Commissie voor Privaat- en Straf
recht uit de Tweede Kamer werd opgenomen dat de straf haar 
karakter als zodanig moest behouden, was deze bedoeling door het 
gebruik van het woord „mede" in de oorspronkelijke redactie opge
sloten. 

Zoals hierboven reeds is vermeld, acht de ondergetekende het juist, 
de selectie aan de administratie op te dragen. Dat daarbij binnen de 
administratie waarborgen moeten zijn tegen mogelijke willekeur, is 
een eerste voorwaarde voor een goede vervulling van deze taak. De 
ondergetekende acht deze waarborgen gegeven in de mogelijkheid 
van beroep tegen plaatsing en overplaatsing door de administratie bij 
de deskundige, onafhankelijke en onpartijdige sectie gevangenis
wezen van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, 
de Psychopathenzorg en de Reclassering. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de ondergetekende van mening is. 
dat het amendement-Van der Feltz terecht door de Tweede Kamer is 
verworpen. De selectie van gevangenen is een taak, die naar zijn 
mening ook door een volledig deskundige en gespecialiseerde rechter 
niet kan worden vervuld voordat de reacties van de veroordeelde op 
het vonnis zijn geobserveerd. Daar bovendien niet alle strafrechters 
deskundig zijn in de zin, waarin zulks voor een goede penitentiare 
behandeling noodzakelijk is, is naar zijn mening de door de Tweede 
Kamer gedane keuze geheel gerechtvaardigd. Daarbij komt, dat de 
angst voor willekeur van de administratie door de mogelijkheid van 
beroep bij een onafhankelijk college volledig is uitgesloten. 

Hierboven is reeds opgemerkt, dat de plaatsing van een veroor
deelde in een bepaalde gevangenis niet is een integrerend deel van de 
straftoemeting, gelijk enige leden van oordeel zijn. De straf zal 
immers naargelang zij een anders geaarde of anders maatschappelijk-
gewortelde veroordeelde betreft zwaarder of minder zwaar aan
komen, ook indien zij dezelfde tijdsduur heeft. Dit kan de rechter, die 
de reacties van de veroordeelde niet kent en vóór het vonnis niet kan 
kennen, niet beoordelen. 

Hiervoor is ook reeds uiteengezet, dat de vrijheidsstraf door het 
feit der vrijheidsberoving reeds het karakter van repressie draagt. Aan 
dit karakter wordt niet afgedaan door de meer op wederinschakeling 
in de maatschappij gerichte wijze van executie. In bepaalde zin is, 
zoals andere leden betoogden, juist het humanere stelsel moeilijker te 
dragen dan het volmaakt onpersoonlijke cellulaire systeem. Met de 
aan het woord zijnde leden is de ondergetekende van oordeel, dat, 
wanneer dit ontwerp het Staatsblad zal hebben bereikt, een einde 
komt aan de toe tand. dat de wet van 1886 de cellulaire gevangenis
straf als beginsel aanvaardt, maar dat de praktijk op de basis van de 
Noodwet van 22 November 1918 (Staat:!>'(i'! no. 607) een geheel 
andere richting heeft ingeslagen. Wet en praktijk behoren niet in tegen
stelling tot elkander te staan. Daarom is ook bij het onderhavige ont
werp de grondslag voor de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, 
neerge'egd in de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Strafrecht, 
aangepast aan de inzichten, die daaromtrent thans algemeen worden 
gehuldigd. 

TITEL VI 

Arbeid en arbeidsloon 
De Adviescommissie voor het Gevangeniswezen is niet haar onder

zoek naar de efficiency van de gevangenisarbeid nog niet gereed. In 
overleg met efficiency-experts is besloten om niet rauwelijks de ge
vangenisarbeid te reorganiseren. Weliswaar is men van oordeel, dat 
de gevangenisarbeid meer gericht moet zijn op gewenning van de 
gedetineerden aan het industriële tempo en minder dan tot dusver op 
het aanleren van vakbekwaamheid, doch dit betekent niet, dat nu 
zonder meer de grotendeels ambachtelijke sfeer in de gevangeniswerk
plaatsen door een industriële kan worden vervangen. In de eerste 
plaats zal gezocht moeten worden naar een zodanige vorm van in
dustrie, die arbeidsintensief is en niet te zware kapitaalsinvcstcring 
eist. Een dergelijke vorm is wel te vinden. Alvorens echter tot het 
organiseren van de arbeid in alle gestichten op deze voet over te gaan, 
heeft de Adviescommissie aangeraden een proef te nemen in een enkel 
gesticht Die proef zal binnenkort aanvangen en van de resultaten 
daarvan zal het afhangen of de Adviescommissie tot een ingrijpende 
wijziging zal adviseren. 

TITEL VII 
Geestelijke verzorging 

Hetgeen enige leden zeggen te hebben begrepen omtrent het stand
punt van de ondergetekende met betrekking tot de geestelijke verzor
ging en de werkzaamheid van het Humanistisch Verbond, acht hij 
juist weergegeven. 

Medewerkers van het Humanistisch Verbond zullen in het sociale 
werk kunnen worden ingeschakeld; geestelijke verzorging in de hier-

bedoelde zi.i acht de ondergetekende taak der Kerken. Dit neemt niet 
weg, dat de doelstellingen van het Verbond door middel van daartoe 
bekwame aanhangers van zijn leerstellingen kunnen worden dienst
baar gemaakt aan de geestelijke ontwikkeling van gedetineerden, die 
mochten blijk geven daarop prijs te stellen De ondergetekende zal 
daaraan geen moeilijkheden in de weg leggen. 

TITEL X 
Tucht 

Met de ten deze aan het woord zijnde leden is de ondergetekende 
van oordeel, dat de disciplinaire straf van sluiting in de boeien niet 
dan in uiterste noodzaak mag worden toegepast. De ondergetekende 
wil gaarne bevorderen, dat hierop nauwlettend wordt toegezien. Hij 
zou echter niet reeds thans willen voorschrijven, dat van elke toepas
sing van deze straf mededeling aan het Departement moet worden ge
daan. Veeleer acht hij het toezien op het oplegden van straffen een 
taak van de Commissies van Toezicht. Hij zal ongetwijfeld zorg 
dragen, dat bij inspectie van het Departement wordt nagegaan of en 
om welke reden deze straf wordt opgelegd. Blijkt het, dat zulks veel
vuldig gebeurt, dan wil hij gaarne nadere richtlijnen verstrekken. Hij 
zou echter niet reeds vóór de instelling der Commissies van Toezicht 
haar verantwoordelijkheid in enig opzicht willen verkleinen. 

De Minister van Justitie, 
H. MULDERIJE. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mededeling 
van dit antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld den lOden December 1951. 

KOLFF 
TJALMA 
VAN WALSUM 
WIITEMAN. 

BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD 

Salarisrcgcling personeel bij liet gevangeniswezen 
Directie Isti klasse standplaats 

Hoofddirecteur van de Strafgestichten 
te '-org ƒ 650—ƒ 770 per maand 

Hoofddirecteur Gevangenissen 570— 670 „ „ 
Directeur 1ste klasse 500— 620 „ 
Directeur 2de klasse 480— 560 „ 
Directeur 3de klasse 400— 500 „ 
Adjunct-directeur 360— 470 ., „ 
Commies-A ter directie ) ^ ,,, , „> 

irecteur 4de klasse \ 
Adjunct-directrice 340— 420 „ „ 
Commies ter directie 280— 380 „ „ 

Sociale dienst 
Sociaal hoofdambtenaar 400— 500 „ „ 
Sociaal ambtenaar-A 360— 470 „ „ 
Sociaal ambtenaar 260— 370 „ 

Bewaking 
Huismeester 240— 300 „ „ 
Hoofdbewaarder 200— 270 „ 
Bewaarder A 180— 240 „ 
Bewaarder 150— 210 „ 

Arbeid 
Adjunct-directeur bij de landbouw ) 
Adjunct-directeur van het Fabrieks- t 320— 540 „ „ 

wezen bij de Strafgestichten te Norg ) 
Adjunct-directeur bij de arbeid 400— 500 „ „ 
Bedrijfsleider 280— 380 „ 
Werkmeester bij de arbeid 240— 300 „ „ 
Meesterknecht bij de arbeid 200— 270 „ „ 
Opzichter bij de arbeid-A 180— 240 „ 
Opzichter bij de arbeid 150— 210 „ 


