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WENDEN TOT '...... OF AFWACHTEN ? 11.

lp ons eerste artikel over bovenstaande vraag hebben we een drie-
tal beweegredenen,aangevoerd, die de raadsman kunnen nopen bemoeienis
met de medemens te ~oeken, ook al~ deze daar niet zelf uitdrukkelijk
omv~aagt. Het waren motieven die uit de levensovertuiging van de
raadsman voortvloeien. We herhalen dat ze,zijn gelegÈm,in de bekommer-
nis om de medemens, in verantwoordelijkheid ook voor zijn lot en in de,
overtuigiri~ dat het m~ns-zijn en de menselijkheid dienen te worden ont-
plo0id' en vervuld. ,
: We zegde!l echter toe, de vraag van het "wenden tot" ook 'nogvan
de(eventuele) cli~rit uit te zullen bezien en na te gaan of cr ook in
de toestand en de omstandigheden van de cli~nt zelf redenen kunnen
li~gen tot bemoeieni~, ook al wordt daar door de cli~nt niet om ge-
vraagd. Zulke ~edenen zijn cr verscheidene.

, "

baar is iride eerste plaats al de heel eenvoudige, o~bekendheid
met de mogelijkheid van hulp door de raadsman. Ons geestelijk werk is
nog te j6ng, dan dat vero~derstcld zou mogen worden dat ieder we~t,
dàt hijbijde ra,adsman geestelijke steun kan zoeken. ,Dit geldt ook nog
voor de arbeiderskarnpen, waarin weliswaar de humanistische ~aadsman
reeds lang 'geen onbekende meer is; maar waarin toch de bevolking,
rondom een soms vrij s~abielel kern) zodanig fluctueert, dat telkéns
opnieuw op genoemde mogelijkheid moet worden gewezen. Dat doen we in
ons "introductie-gesprek", waarin de berei dheid van' de raads'man tot'
het verlenen van hulp en steun bij levensmoeil~kheden nadrukkelijk wordt
gesteld. (Zie Ons Duwtje Juni 1953,p.4.).

In deze mogelijke onbekendheid met ons werk ligt, vanuit de cli~nt
gezien, dus al een' eerste, heel siinpele reden, Wa!1rOm de raadsman zich
tot de mensen wendt. En hoe simpel dit motief moge schijnen, het is
belangrijk,genoeg, zoals bleek uit de woorden die een arbeider aan een
raadsman schreof:- Had ik U maar drie jaar eerder ontmoet, dan ~as
het met mijn huwelijk niet misgelopen. - Zo zijn er velen die van een
mogelijkheid tot geestelijlcesteun in onze zin niet weten en haar graag
,aanvaarden als or iema,l1dis, die zich tot hen wendt.

Een tweede
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Eeri,tw'ë~clereden voor het "wenden tot" is gelegen in de schroom, .
die iei~n'weerhoudt'hulp.te vragen, ook al zouden zijdie graag wensen.
pio .'scli~oQmkan voortspruiten uit een overmatige bescheidenhe id, maar
ook en ve'e)l,vakeruit innerlijke remmingen en valse' schaamte. Di t is bij-
voorbeeld'~èt name het geval bij sexuele moeilijkheden. De weinige open-
heid di~ om alles wat het sexuele leven betreft, nog altijd heerst, is
daar zeke~me~e schuldig aan. Maar ook in het algemeen heeft iemand wel
wat aan ~n~e~lijke weerstanden te overwinnen voordat hijuit eigen bewe-
ging met/een' ander over zijn intieme levensproblemen spreekt. Die schroom
wordt g~m~kkelijker'ov~rwonnen als de raadsman de cli~nt een einclweegs
tegemoe'tko'mt.' '

We h'e'rinn'crenons een geval, waarin een jonge man - het moest, wel
na lange aarzeling zijn - de raadsman te spreken vroeg ..Toen hij eenmaal
tegenover de raadsman in de spreekk~mer zat, won zijnschroom het weer
'van zijnverlangen naar hulp. - Ik kan cr eigènlijk niet' over spreken -,
~as het enige, dat hij cr uit kon brengen. En hijvroég de ra~dsman' ~f hij
It hem eerst mocht schrijven. Pas nadat hij zich op papier h~d'ui~gezegd,
was de weg tot hpt gesprek geopend.

Schroom en valse schaamte spelen ook hun rol als e~n '~rbeider -
ioals dat meermalen voorkomt - de raadsmán niet op d~ kamer:onder de
aanwezigheid van de andeten te spreken durft te vragen. Het komt m~er-
~alen voor dat dan de raadsman als hij op het kampteriein rondloopt,

. . . \

wordt aangeklampt. Het is ook geen ui tzondering, dat ,de raadsman, ,als'
hije~n kamer verlaten heeft, door eenarbeiderwo~~t gev~lgd'~n dan'
bui ten wordt aangesproken met het verzoek' tot een' onderhoUd.

Zwaarder nog weegt de noodzaak om zich tot de mens te ~en~en,als
deze onder de last van zijn levensDoeilijkheden in moedeloosheid de strijd
heeft, opgegeven en geen vertrouwen meer heeft in zichzelf en in het
leven'; Van de moedeloze moet men geen' verzoek om hulp meer verwrLcl~ten.
Hijmist imnwrs het vertrouwen in zelfs de.i:lOgclijkheid'vanhulp.-"t
Zal mijn tijd wel duren - , zegt de man, di~'zichgelaten heeft óverge-
geven; Wie aan deze passieve berusting nog' ni~t 'toe is, drukt het in
bitterheid uit, zoals de man die tot de raads~an i'ci: - Ik he~ nergens
meer vertrouwen, is, niet in God, lllaar'ook,'in geen 'enkel'mens. '

Tot hen moet de raudsmnu zich weriden en hen zo lang riieu,vemoge-
lijkheden laten zien, totdat ze el'zelf weer in gelo-y-en! '

He(;ft de moedeloze de levensstrijd opgegeven, Ë!r is ook' nog de on-
vurschillige, de nihilistische mens, die de strijd nog nimmer h'eeft aun-
g~bonden. Hij gaat bijvoorbaat aan elke levensproblemutiek voorbij en
tracht zijnmoeilijkheden alleen m~ar te ontvluchten. Hijvr~~gt niet,
omdat hij niet vechten wil. Hij ontloopt zijn problemen en besef~niet dat
hij e~ zich des te dieper in werkt. Hij ontloopt ook zijnverantwoord~~
lijkheid en dreigt elk gevoel voor normen en vcrplicJitingon te verliezen.
Duidelijk vonden we dit bijde man die zich aaride alimentatieplichten,
tegenover zijngewezen vrouw en zijnkin~eren wi~de onttrekken door uit
te wijken n~ar het buitenland. In potentie is het aanwezig bij de jonge
kerels, die we soms ontmoeten, wier levensmotto schijnt te zijn: Het
vlees is beter dan de benen, en wier levenslied is: Laat de hele boel
maar waaien. Elke raadsman in de arbeiderskampen is ze tegengekomen,
die met deze woorden hun levensvisie tot uitdrukking brengen. Men vindt
ze buiten de kampen evenzeer, al wordt het daar misschien minder open-
lijk beleden.

Als
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Als de raadsman hier zou afwachtent-Qtdat, de mens zich tot hem
wendt om steun in zijn geestelijk tekórt, dan kan hij larigwacht~n ! Een
goed raadsman is hier ft wachten gauw moe. Hij zal zich tot deze mens
richteri; niet alleen omdat 11îjnaar 'zijn eigen overtuigirig,'geen genoegen
kan nomen met del~geli.ik onoütplooid leven'; maar ook en juist, omdàt hij
weet, dàt wie zo gcestelijl{ passief en negatief in' ft leven staat een
spe~lbal ~ord~ van het 'lot, dat hem 1101'- en d~rwàarts zal s~ijten, door-
dat het hem geesteÜjk nièt\vecrbaar vindt~ ' ,',,' , " " ,',

wát we bedoelen'willen lI;è'näder illustreren' met een cltaatuit' éen
rappo~ije ~an een onièi raadslieden. Hij ~as in ~en kamp in gesprek met
een ch:ristelijke jonge man., Het ging over de verschillende levensovertui-
gingen. Het had de j9nge man enigszins verbaasd, maar hij vond het tege-
lijk prettig, dn:t de raadsman daarin iedereen vrij liet. Toen heeft dè
raad~~an hem geantwoofd';
- Dat' is' toch niet helemuál zo ! Ik laat alleen die mensen vrij die een
ernstige levensovertuiging verworven hebben: De anderen zal ik st~eds
moeten ~orirhouden, dat de mens er met nihilisme niet komt. Geen mens
kan zonder basis ingeesielijke zin. -

Wanneer d~ mens in een toestand van geestelijk nihilisme verkeert,
dan is' daal'in Yoor: de raadsman een beweegreden tot bemoeienis gelegen.

\rier, r'edeneti vonden wc'.hierm'ée, waarom de mens, jui st' door' de aard
van z'ijn' 'toestand, 'niet tót h~t vragen van geestelij1i=c steun komt : onbe-
kendh:eicl met de mogelijkhe id ~an geest~ 1ijl{e stbun, 'schroom en innerlijke
remmingen, moedeloosheid' en gebrek aar~ ~ertrouwen, en nÜlilisme en neg'a-
tivisme. Zij n6pilzak~n de r~ad~man tót act{e~ebemociónis v~n zijnkänt ..
De red~~len- tot ongev~aagcle bemoe:ienis ,blijven intus.sèn niet tot de hier
g')llo';J!lde bèp~rkt. Er zijn er. meer ~ ' . , ..

,'x X X x'x'

UIT DE BELEVENISSEN Vfu~EEN R~\DS~~N.
S C H' À rt ELS.

Wc drukken ,ons ui t pure noodwendigheid doo l' de enge, blijkbaar
si nds dc, middeleeuwen nog .immer onguschonden poort, en verlat:en over
d~ wipbrug"klapje-np-klapje_af, de hals- tuit~en gedr6chtgeveltjes
van "der vad'ren erf" waäraan nog minstens drie generaties vn,n Anton
Pieck ~ich zouden kunnen bezatten.

De hoek met het t~oebelewater aan de linker zijkant, wn,ar de. tijd
cen eigen decor schiep -, verzn,kt huis tegen de dik\{(; wallen er- de li:l',om-
me stam van een linde diecloodleuk uiL de, muur boven. het wat,er ge~roeid
is ~ wekt heiinneringen aan een Olld ~childerij. Ma~r de zwaar beslagen
deuren in de 'poort wijzen op 'beveiliging tegen 'gevaar, en de donkere,
gaten boven de doorgang W[è.tr langs de schuine ;ra,nd do/ li:okende ol.ie werp'
l~itgegot!en, ,doven alle gevoelens vanromantielL En eenmu,1l1 hierop at-
tent, blijken de deuron.in de poort toegangen tot donkere ,ruimten waar-
uit geuren van schimmel,en vochtige zwammen wijzen ,op kering van het .
gevaar middels doeltreffende liquidatie van menselijk leven op onmense-
lijke wijze.

Bouwwerk ui teen grijs ,ver leden 1 met tweeërle i n.ange zi cht, romn.n-
ti sch en barbn.11rs,' standhoud'end nog in het heden, in, wezen n.1 onher-
roepelijk afgeschreven in onzo samenleving. De s~hakels vt.m de.barbaarse
ke Len zijn echter nooi t verbroken, 11,1.is het slaeedwerk minder grof van
uiterlijk dan voorhe~n.

In



t~ h~t kamp, zes K.M.buiten ~e poort, ontmoeten we de man die on-
zen~igi~g tot la~kmoedigheid ~~n ae tafel veegt., Hoedt U voor het de-,'
bat, ndtu~rtijk. Maar ook voor ~lke schijnvan betweterigheid wanneer hij
als ware het een 'formule, de bewering uitspreekt dat alle Duitsers van
drie tot 'driehonderd jaar uitgeroeid moeten worden. Zijn recht om zo te
sprekenontl eent hijaan Buchenwald. De kamer luistert . Dit kan gemakke-
lijk,g~vangen als we zijnd60r het suggestieve beelden, wat doordringt
voorbij de oppositie van de eigen zieriswijzetot daar waar in allen het-
zelfd~ punt wordt geraakt, het leed.
, ' Terwijl-ie praat doet hijdenken aan een kikker, die gladde schedel

omdat men op een keer de haren uit z'n hoofdtrol{met een helm met lijm.
En zijnstem heeft werkelijk iets van kwaken, mogelijk omdat zijn herinne-,
ring aan de uniform een andere belichting heeft gehad dan die van Hed-
wi~ Courts-Mahler. Toch niet iemand die medelijd~n wekt, want zijnmenge-
ling van scher~e ironie met puntige humor vraagt daar niet om.

Later in een persoonlijk gesprek speel t hijde'gladde vogel die meent •
in d~ raadsma~ nog een vertegenwoordiger te moeten zie~ van offi~i~le
instanties, waartegenover men zich in acht dient te nemen~ En dan z'n
afwimpe 1en v~n,ongewenste nieuwsgt'erigheid: "Komt U voor mij, of voor
dat concentratiekamp?!'. Hij is er groots op de naam te dragen van een be~
roemd schrijver',heeft ook een vlotte pen, en bezi teen dugboek van zijn
bevinc1j:ngellda't llijme wil luten lezen. "Maar wut ze er ook voor hebben
geboden, ik schree'f dit niet tenville van de sensatie, en daarom luut
ik'het' niet publicer~n,j, zegt hij. Heeft hij~ich op zijnwijze in het af-
leggcin van rekenschap riogmuals geconfront6erd mei zijnervaringen; en er
zich 'zo doorheen geslagen? In ieder geval weet hijdat die "uitgeroeide
Dui tsers" een niet stcn:1,houdendebeeldspraak is, die men hem echter moet
gunnen wanneer hijwarm loopt.

Dat warmlopen doet hij trouwens vrij iauw en onbezonnen wanneer er
vermeend onrecht geschiedt, en ook wanneer anderen zitten te niksen.
Hij dirigeert een paror:kamers ,na.a~eigen visi~, jaagt de kampbeheerder
in het hurnas, en als hij in topvorm is formeert hij een "raad vun drie
die ulle wensen en grieven bijde leiding kenbaar en oplosbaar" maakt.
Ik heb dan mnar zitten wachten tot hijook nog eens "Moskou" zou zeggen, •
manr dat zit er ~cht niet in.

Sinds gisteren is de wind geruimd. Hij zetelt achter een tufel in
de cuntine llletlange lijsten, benoemd als secretaris.in de kampcommissie"
met bovendien bijzondere opdrnchten van de beheerder in netelig~ kwesti~s.
(De belleerder die geen kwaad meer van hem kan horen en die over hem
spreekt als over een persoonlijk bezi t) .

De eerste pruatavond in dnt kamp trommelt hij z'n trnwanten op en
hijheeft cr oren nnur wnnneer we ufspreken dat wc meknar de mantel mo-
gen uitvegen. "Wat ben ik eigenlijk?", ons gesprek dra,nit om di1.,thema,
muur toch stelt hij z'n kameraden enigszins teleur. Ze willen meer van
zijnervuringen horen, en hij loopt met plunnen rond.
"Een tweede avond spreek ik over Buchenwuld en hoe ik de weg terug ge-
vonden heb", zegt hij.

En ditmn,al zal hij zich minder dun tot nog toe kunnen verbergen ach-
ter de schijn van humor waarmee hij zichzelf niet wilde luten kennen.
Denk ik zo.

Zierikzee, 11-3-1955.

xxxxx

d'See-uyl.

Nieuws
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NIElJl'/SUIT EN OM DE KAMPEN.

De langdurige winter heeft het werk in de kampen danig in zijn
greep gehad. Tot driemaal toe moesten de kampen wegens. vorst en
sneeuw worden gesloten. De laatste periode duurde het tot ver in
Maart voor de grond woel' bewerkbaar was en de arbeiders opnieuw aan de
slag konden guan. Walcheren ging zoals gewoonlijk voorop. In de week
vun 14 1faurt kon weer worden begonnen. In het land vun Vollenhove duur-
de 't tot 28 Muart. Een uitzondering maakte Schouwen-Duiveland. Het werk
is daur slechts even onderbroken en toen met zwakke bezetting weer aan-
gevat. De drugline's hebben de hurde grond getrotseerd. Men heeft er
vun de nood eon deugd gemuukt. De zware machines konden nu komen, wuur
unders de modder hun een hult t~eriep. Muur de arbeiders hebben er kou
geleden in de felle wind op dit boomloze land.

Nu (eind Muurt) draait alles weer op volle krucht .
Ons geestelijlewerle in de kumpen op Schouwen-Duivelund kreeg ver-

sterking met een derde raadsman. Het is de Heer C.J. van der Hulie, die
nu het kump Noordgouwe verzorgt. Door zijn intreden is het nu mogelijk
alle 7 kampen op dit eiland eenmuul per week te bezoeken. Raadsman Van
de Vliet houdt 5 kampen onder zijnverzorging. Raadsmun Hack heeft het
zesde.

We heten Ruadsmun v.d. TIulle hartelijk welkom in ons Schouwse teum
en in onze lundelijke kring van raadslieden voor de arbeiderskampen en
wensen hem vruchtbare arbeid toe. Voor het gevul dut arbeiders, met
wie onzeruadslieden contact hudden, naar kamp Noordgouwe verhuizen,
geven we hier zijn udres: Steiltjesstruut A 92 q, Zierikzee, tel. 770.

xxxxx

Vun uchter de Truiies
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VAN ACHTER DE TRALIES

llE NI::;;lJl,m 'BEG INSELENWET VOOR HET GEVAl~GENISI'lEZEN - VERVOLG -

Titel 1 (Zie ook het Maartnummer van
de Puntjes op de r)

•

•

ALGE1lliNE BEPALINGEN

Artikel 2

Dit artikel regelt de instelling van een Centrale Raad van,Advies
voor het Gevangenisw~~en, de PsychopaiherizQrg en de Reclassering.

Deze Raad bestaat uit 42 leden, die 'door de IConingin benoemd wor-
den'"

Y~~rheeribestonden al~ adviesinstantiesvoor de Reclassering, het
Centraal Colleg~ vobi de Reclassering, en v~or de Psychopathenzorg, de
Algeme~e Raad voor:Psychopathenzorg~

Voor het Gev'angeniswezen, dat geen wettelijk geregeld adviescollege
kende, is door de toenmalige Minister van J~stitie, Mr.-Wijersjin 1948
de Ministeriäle Commissie van Advies voor h~t Gevangeniswezen ingesteld,
waardoor'personen, die door werkkring en 'wetenschappelijke belangstelling
ten nauwste met de nieuwe ontwikkeling betrokken waren, de Minister ten
aanzien van diverse penitentiaire problemen hebben voorgelicht.

Gezien de vele raakvlakken van het, Gevangeniswezen, de Reèlassering
en de Psychopathenzorg, is thans 66n Cent~a~e Raad gevormd, welke. in
drie secties vefde~ld is, te weten de se6ties Gevangeniswezen, Psycho~
pathenzorgeli Reclassering. Voor het G~vangeniswezen is de sectie'Ge-
vangeniswezèn het belangrijkst. Naast zijn taak als adviescollege is deze
sectie tevens beroepscollege voor ged~tineerden, die tegen hun selectie
bezwaar maken.'

Titel Ir

INDELING DER G~STIC3TEN

Artikelen 6 t/m 14 :

Deze artikelen regelen welke soorten gestichteri onderscheiden
worden en welke bestemming deze gestichten hebben.

De gestichten worden onderscheiden in ~evangcinissen, rijkswerkin-
ri~htingen, huizen van bewaring en rijksayls voor psychopathen. (art.6)

Do aanwijzing ineonc,reto van een gesticht tot een der vier ge-
noemd~ soorten geschiedt, na advies van de sectie gevangeniswezen van,
~e Centrale Raad, door de Minister van Justitie, met dio beperking,
dat met het oog op een efficidnte rechtspleging in elke arrondissements-
hoofdplaats een huis van bewaring is.

Voor
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Voor de opneming van vrouwelijke gevangenen worden aparte gestich-
ten aangewezen. De Minister kan echter huizen van bewaring en in bij-
zondere gevallen ook andere gestichten aanwijzen, waar zowel mannen als
vrouwen kunnen worden opgenomen, met dien verstande, dat mannen en .
vrouwen te allen tijde gescheiden dienen te blijven.

Deze afwijkingen van de algdmene regel vinden hun motivering in het
volgende: .

. In de huizen van bewaring dienen ook vrouwen opgenomen te kunnen
worden, in verband met de eisen der locale justitiële autoriteiten. Aan-
wijzing in elk arrondissement van eEtn speciaal huis van b.ewaring voor
vrouwen zou niet economisch zijn, gezien het gering aantal vrouwelijke
de linquenten.

De 4 soorten ges~ichten hebben de volgende bestemming:
\

Gevangenissen:
Opneming van veroordeelden tot gevangenisstraf, en in bijzondere

gevallen van veroordeelden tot hechtenis en militaire dententie.

Huizen van Bewaring:
1. Opneming van veroordeelden tot hechtenis en militaire detentie;
2. Opneming van degenen die door rechterlijke uitspraak of beschikking

of door het openbaar gezag rechtens van hun vrijheid zijnberoofd
( b.v. preventieven, ongewenste vreemdelingen, gegijzelden);

3. Opneming van doortrekkende gev~ngenen(passanten);
4. Eventuele opneming 'van veroordeelden tot gevangenisstraf, wier

werkelijke straftijd minder dan drie maanden bedraagt.

Rijkswerkinri chtingen:
Opneming van veroordeelden tot de bijkomende straf van plaatsing

in een rijkswerkinrichting.

•

Rijksayls voor Psychopathen:
i.Opneming van ter beschikking van de Regering gestelden;
2. Opneming van onveroordeelden, ten aanzien van wie door de rechter- ••

lijke autori teiten een onderzoeJ( naar de geestvermogens is gelast;
3. Opneming van veroordeelden tot gevangenisstraf of tot plaatsing

in een Rijkswerkinrichting, die op grond van geestelijke onvolwaar-
digheid ongeschikt zijnvoor verblijf of verder verblijf in een ge-
vangenis of Rijkswerkinrichting of wier observatie noodzakelijk is
te achten.

Gevangenissen en Huizen van Bewaring zijnaparte gestichten, op
welke regel de Minister van Justitie in bepaalde gevallen uitzonderingen
kan maken, b.v. door bijplaatsgebrek een gedeelte van een nabijgelegen
gevangenis als Huis van Bewaring te laten fungeren. Dit is b.v. in Arn-
hem ten aanzien van de Gevangenis geschied.

De Rijkswerkinr~chtingen zijnvan de andere gestichten gescheiden.
De Minister van Justitie kan hiervan afwijken, mits de veroordeel-

den tot plaatsing irieen Rijks~erkinrichting van de andere gedetineerden
gesepareerd blijven. Wel kunnbn deze' gedetineerden voor bepaalde doel-
einden als arbeid, kerkgang, met anderen in gemeenschap worden gebracht.
Als voorbeelden kunnen in dit verband genoemd worden Esserheem, Norger-
haven en het liuis vun Bewaring te Middelburg ten aanzien van vrouw~n.

Ook
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Ook deRijksasyls voor psychopatlten zijnvan de andere gestichten
gescheiden.

Ten aanzien van bepaalde Rijksasyls knn de Minister hierop weer
öön uitzondering maken.

Titel III
DIFFERENTIATIE DER GEVAKGENISSEN.

E6n van de belangrijkste gedachten van de uitbouw van het Gevan-
.~eniswezen is de selectie dor gedetineerden over naar regiem gedifferen-
tieerde gestichten.

Zoals reeds is vermeld, wns d~fferentintie der gevnngenissen voor
een c;root deel gebnseerd op het bepaalde in de Noodwet 1918, dnt de
hlinister vergunde op nlle da(1rto~ann te wijzen plnntsen gevnngenisstrnf
in gemeenschap te 6xecuteron .

De Minister vnn Justitie, Mr. Wijers, achtte het echter wenselijk
de beginselen, welke nnD de differentintie ten grondslag liggen, in de
wet te formuleren.

En wel in do eerste plnats, zoals reeds hierboven vermeld, omdnt
de doorbreking van het bestnnnde cellulaire systeem een zo principiële
zaak wns, dnt de volksvertegenwoordigirig hiernnn hnar zegel moest
hechten.

In de t~eode plaats wijzigd~ zibh de verhouding tussen de rechter
en de ndministrntie (Depnrtement vnn Justitie).

In het cellulaire stelsel. wns de nnrd vnn de strnf, onverschillig
of deze te Amsterdam, Roermond of Groningçn werd getixecuteerd, dezelf-
de. De rechter bepnnlde zich tot het opleggen vnn de strnf, m~t h~t
uitspreken van de duur. In twee gevn~len, n.l. bijveroordeling tot ver-
blijf in de Jcugdgevnngenissen en in de bijzondere Strnfgevnngenis te
's-Gravcnhage, was de nnrd der strnf een andere.

Van de z~de van de Vaste Commis~ie voor Straf~ en Priv~atrecht
(ui~ de Tweede Knmer der staten-Generaal) is in het Voorlopig Verslng
bezwaar gemaakt, dat de Minister er voetstoots van uit was gegaan, dat
de selectie der gedetineerden door de administratie behoort te ge-
schieden.

De zwaarte der straf, aldtis de commissie,' verschilt in het ene
gesticht van die in een ander gesticht, zodat door de pl~atsing van een
veroordeelde door de administratie de bedoelingen, die bijde rechter
hebben voorgezeten bijhet bepalen van de str~fmaat, doorkruis~ kunnen
worden.

Ook al zou de rechter bijvonnis kunnen bepalen waur de struf ten
uitvoer gelegd dient te worden, dan nog zou door de administratie bij
haur vrijheid tot overplnatsing de door de rechter gewenste plnatsing
gefrustreerd worden.

De lIinister heeft in de Memorie vnn Antwoord zijn ingenomen stand-
punt gell~ndhaafd en nuder uiteengezet en verdedigd, doch de volgende
concessi~ ged~un.

De veroordeelde en het Opcnbanr Ministerie kunnen n.l. bij de sec-
tie Gevangeniswezen vun de Centrale Ruud vun Advies in beroep komen
tegen de beslissingen van de udministtatie inzake plaatsing in of over-
plaatsing nanr eon bepaald gesticht:

De sclp~ieis nader geregeld in de nieuwe Gevangenismaatregel.

Volgens



Volgens de nieuwe Beginselenwet moesten de volgende typen gev~nge-
nissen, door de Minister, de sectie gevangeniswezen vun. de Ceritrale Ruad
gehoord, aangewezen worden:

A. Eén of meer gevangenissen voor de opneming van mannelijke gevan-
genen en één of meer gestichten voor de opneming van vrouwelijke
gevangenen, t,en:lnnzien ,vnnrvnn, mèttoepnssing vnn nrtikel 13
Wetboek van Strafrecht, door de rechter is bevolen, dut de opge-
legde strnf znl worden ondergnnn in een bijzondere gevnngenis
voor jonge lieden, of wel door de Minister dnarheen zijn.overge-
b~ncht met toepassing vnn nrtikel 13~ Wetboek vnn Strnfre~ht.
Ad A. Dit type ~evangenis is de huidige Jeugdgevnngenis, die

gohnndhnnfd blijft, zijhet dat door wijziging vnn nrtikel
13 Wetboek vnn Strnfrecht de mogelijkheden tot plaatsing
ruimer zijngeworden. Als zodanig zijnvoor jonge mannen
en de jonge vrouwen resp. de Gevangenis te Z;utphen .en •
de Gevnngenis te Rotterdà.m nnngewezcn.

B • .Eén of meer gevangenissen; in het bijz6nder bestemd voor de op-
neming van mannelijke gevnngcnen tot 23 jaar of in bepaulde ge-
vnllen tot 25 janr.

Ad B. Deze gevnngenissen zijn de jeugdgestichten t.w. de Ge-
v:1.n/(enis "Schutter swei" .teAll,mnnr, de Gevtw'genis
"Nieuw-Vosseveld" te Vught, de Gevnngenis 11 te 's-
Grnvenhnge en voor jcudigemilitniren de Gevnngenis
"Bnnkenbosch" te Norg.

C .. Eén of meer gestichten voor de opneming vnn mnnne lijlregcvnn-
genen, die niet in aanmcrkin~ komen voor driplnatsing in de
gestichten nIs bedoeld 6ndèr A. en B., en wier ~erkelijke struf-
tijdmeer dnn 6 mnanden bedraagt.
Ad C. Uit de formulering blijktj dnt ten annzien van de straf-

du~r geen li6iet nanr boven is gesteld, zodat het moge-
lijk is dnt een levenslang gestrafte verblijft nIs een
veroordeelde met b.v. 9 maanden gevnngenisstrnf. Als
zodanig zijn[l.{1ngeweze:lde gevangenissen te Leeuwarden,
Hoorn, Den Haag I, Ro~terdam, Breda, Eygelshoven en.de
4 Norg~f gestichten. .

D. Eén of meer gev,èngenis.senbestemd voor de opneming van mnnne-
lijke gev;angenen, die niet in nnnmerldng komen voor pln,ntsing
in de gestichten onderA. en B. en wier werkelijke st~aftijd min-
der dan G mannden bed~angt. Hiertoe zijn bestemd de gevangenis-
sen te Arnhem, Roermond, Eygelshoven, Winschoten en de gevnnge-
nis "Bnnkenbosch" te Norg.

E. Eén of meer gcvllngenissen, bestemd voor de .opneming vnll mnnne-
lijke gevi:mgenen, welke volgens nader bijAlgenene MI1.atregelvnn
Bestuu~ te stellen regelen tot de beroeps- en gewoonte-misdn-
digers moeteh worden gerekind.
Ad E. Deze gevnngeni~sen zullen die elementen opnemen, die

do~r hun misdadig verleden en door hun criminele inslag
de sfeer in de gevangenisgemeenschnp zullen verstoren.

De criteria

•
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De criteria voor plaa'tsing in dit gesticht zijnniet zoals
bij:de,hovengenoemde ,gestichten van formele aard (strafduur,
leeftijd), doch van mee:r materiële aard (misdadig verleden
'enz.) (zie artikel 114 Gevangenismaatregel). De Gevangenis
te Gro~ingen is als zodanig aangewezen. .

Eén of meer gevangenissen, bestemd voor de, opneming 'van manne.-
lijke gevangenen, die op grond van hun persoonlijkheid niet geschikt
zijnom in gemccnschap tc woiden gebracht.
Ad F. Behalve' tegen de slechte invlocden van de beroeps- en ge-

woontemisdadigers, zal de gevangenisgemeenschap, die ge-
vangenen moet voorbereiden op een terugkeer in het maat-
schappelijk leven, beschermd moeten worden tegen onmaat-
schappelijlrcelemcnten, wier onmaatschappelijkheid zich uit
door aard, karakter of aanleg, b.v. homosexuelen. Voor dit
doel is de gevangenis te Haarlem bestemd.

Titel IV
BEHEER EN TOEZICHT
Artik~len 22 t/m 25:

•

Gelijk reeds in de oude Beginselenwet is bepaald, berust het opper-
beheer der gestichten bijde Minister van Justitie.

De Minister stelt voor elk gesticht een huishoudelijk reglement
vast, na de sectie gcvangeniswezen van de Centrale Raad gehoord te heb-
ben.

Het belleer van ieder gesticht berustte volgens de oude Beginselen-
wet bijhet College van Regenten, terwijl de gewone taak van het College
van Regenten over de Strafgestichten te Norg was opgedragen aan de
Hoofddirecteur en in de hijzondere Strafgevangenis voor Jonge Mannen te
Zutphen aan de Directeur.

Bij de Rijksasyls voor Psychopathen te Avereest was het beheer opge-
dragen aan de Geneesheer-Directeur onder toezicht van een commissie van
toezicht.

Deze laatste figuur is nu volgens de nieuwe Beginselenwet alge~een
geworden.

De Minister is hierbij van de gedachte uitgegaan, dat, wil de uit-
bouw van het Gevangeniswezen in de gestichten slagen, mensen van for-
maat aan het hoofd gesteld moeten worden, die dan ook de volle verant-
\\'uordel.ijkheiddragen voor hun heleid.

Gezien de grote macht, welke de Directeur over zijnmedemensen uit-
oefent, is het noodzal{elijl<,dat hierop toezicht door derden uitgeoefend
wordt. Tuak ~n bevoegdheid van de Commissie van Toezicht zijn in de
nieuwe Gevangenisman.tregel ,nader ui tgewerkt.

Tenslotte omvat Titel IV de bepalin~, dat alle ambt,enaren door de
:\fini ster van Jus titie worden benoemd, in tegenste lling met het vroegere
systeem, dat de Directeuren door de Koningin werden benoemd.

Titel V



"

11

Titel V
REGIEM

Artikelen 26 tlm 31:

De tenuitvoerlegging vän de straf of maatregel, zo begint deze
titel, zal methandhavin~ van het karakter, medi di0nstbaar gemaakt
moeten worden aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden
in het maatschappelijk leven.

Bij het te voer~n regiem zal de Directie van het gesticht zich
steeds dienen te bedenken, dat degerletineerde lid blijftvan de samen-
leving, waar hijtijdelijkuit verstoten is, en dat, na zijn straf te heb-
ben uitgeboet, de gedetineerde opnieuw in het normale leven zijnplaats
dient in t~ nemen. '

De Minister kan in de'huishoudelijke reglementen van de gestichten,
waar a1gehe Ie of heperkte gemeenschap' wordt toegepiLst, beplLlen, dat de •
gedetineerden op grond van hun persoonlij];:heidin groepen met een onder-
lirigverschillend regiem worden ingedeeld.

Nu de gemeenschap regel i~ g~worden in het nieuwe gevangenisbestel,
is het zaak, geselecteerde groepen te vormen van gelijkgestemde indivi-
duen, al zullen ook minder goeden in een groep geplaa~st kunnen worden,
die zich aan de beteren in die groep kunnen optrekken.

Bovendien kunnen aan de gevangenen individuele'~oorrechten worden
toegestaan.

I~ het nieu~e wettelijke systeem is niet bepaald gekozen voor eeh
klis~ó~~~st~e~ of progressicf syste6m van individuele voorrechten.

In de praktijk zal men aan de h~nd van de opged~ne ervaring het
bes~e',kcinne~~itmaken, welk regiem vo~r e~h bepa~ld gesticht het meest
*~n~elijk~i~. ' ' .

Zoals reeds gezegd, zal de gemeenschap in ~e gestichten regel wor-
den.

De nieuw'c 'Bcgins'elenwet bepualtn.l., dat in de Rijkswerkinrichtin-
gen aI'sregel algehele getiwenschap zU:lwordeh toegepast.

In de gévang:enissen, hierboven vermeld 'onder A,' B, C enD, alsmede
in de Rijksasyls voor Psychopathen , zal de detentie als regel in alge- a.
he'1cof' beperkte' ge'meensehap geschieden. . -

In de gestichteh,hierbovell vermeld onderE.en F., zal de gemeen-
schap slecllts voor bepaalde doeleinden als arbeid, verblijf in de buiten-
lucht, kerkgang en; in speciale gevallen, bij ontwikkeling en ontspanning
worden toegepast.

~ls regel zullen de gedètineerden, diè in de gemeenschap zijn ge-
plaatst, dèi nachtsafgczoriderd worden, behoudens tiitzonderingen door
de mini ster te be'palen.

Indien con gevangene dit wenst, kan hij zijn ~traf in afzondering
ondcr~aan. In de gèvangenismaatregel is voorts de bepaling opgenomen,
dat een gede'tineerde bijpLtatsing in een gesticht, ,vaar beperkte of
algohe1egemeellschap ~ordt toegepast, gedurende twee maanden voor ob-
,servatie in afzondering kan worden gehouden.

Titel VI
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Titel VI
ARBEID EN ARBEIDSLOON
Artikelen 32 ~/m 38:

De gedetineerden, die veroordeeld zijntot gevartgenisstraf, en de
gedetilleerden in de Rijkswerkinrichtingen en Rijksasyls voor Psychopathen,
Lenevens de tot hechtenis veroordeelden, zijnverplicht de hun opg&dragen
ILrueid zowel in als buiten het. gesticht naar .behoren te verrichten.

In dit artikel is thans uitdrukkelijk vastgelegd, dat de daarin ge-
noemde gedetineerden verplicht zijn ook buiten het gesticht, b.v. bij ont-
ginningen enz., te arbeiden.
.. Voor.prev~ntief gedetineerden, wier schuld nog niet vaststaat in

het algemèen,' wordt invoeri ng van de arbc idsve rpI ichtingongewenst ge-
acht. . ,. -

De arbeid zal bijvoorkeur geschieden voor het vervaardigen van
~oorwerpcn voor de Rijksdienst en tot objecten van 31gemeen nut (art.33).

Verder bevat art. ~3 de bepaling, dat arbeid verricht voor andere
openbare lichamen dan voor het Rijk of voor particulieren, slechts tegen
betaling van de in het vrije bedrijf gebruikelijke vergoeding mag geschie-
den.

Een cn ander ter voorkoming van concurrentie.
Door de Minister wordt aan de gedetineerden een arbeidsloon, dat

hun eigendom is, toegekend.
De grootte van het loon zal door ~e Minister a~n de hand van de

praktijk vastgesteld worden, waarbij de mogelijkheid is opengelaten dat
dit loon eventueel eenzelfde hoogte als dat in de vrije maatschappij ~al
bereiken.

In de gevangenismaatregel is n<tder bepaald, dat het l1rheidsloon,
met uitzondering van de prestatietQeslag, voor de helft zakgeld en voor
de andere lwlft ui tgaanskas is. Onvoroordeclden en gehechten krijgen
hun. loon geheel als zl1kgeld.

Ooklevenslangen krijgen thans een uitgaanskas, die pas hun eigen-
dom wordt na hun op jarenstelling .

Moedwillig of door ach~eloosheid door een gedetineerde toegebrachte
schade aan het Rijk kan op zijnuitgaanskas verhaald worden. De uitgal1ns-
1{[~8 is onvervrc(~mdban,r, niet vatbllar voor beslag, tenzij de kroon in het
algemeen of ten aanzien van bepaalde gestichten heeft bepaald, dat ali-
mentatie geoorloofd is.

De arbeidsduur zal in de regel 48 uur pel' week bedragen, tenzij
overwerk of b.v. binnenhalen vun de oogst anders noodzakelijk maken.

Ti tel VII

GEESTELIJKE VERZORING
Artikelen 39 en 40 :

(Kortheidshalve moge voor dit gedeelte worden verwezen nuar het
aan de geestelijke rlladsliedellin de ~trafgestichten ter hund gestelde
overzi cht "Ter Kennismaking." Hed.).

Ti te 1 VIn
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Titel VIII
SOCIALE VERZORGING

Artikel 41 :

De sociale di~nst in de gevangenissen, ~elke,'als een der essenti~le
voorwaarden voor de hervorming van hetg~vangeniswezen wordt gezien,
wordt thans in de wet genoemd.

Artikel 41 drukt dit als volgt uit:
1 ; '. • ".

"Het behoort tot de taak der gostichtsdirectiede gedetineerden te
helpen bijhet zoeken naar een oplossing van de maatschappelijke
moeilijkheden, welke met het feit hunner detentie 9f met de om-
standigheden, die tot het plegen van het strafbarè ,föit hebben ge-
,Ieid 1 in verband staan."

. .
Deze tau,k wordt in (temeeste gestichten verzorgd onder verantwoorde- ,&

lijkheid van de,Directie door de Soci aal-AJ?btenaur. , •
' 'Aangezien deze tI1ak reeds ui t de pruldijk genoegzaum bekend )_s, zal

verder~behandeling-hiervun uchterwege blijven.

Titel IX
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING

Artikelen 42 en 43:

Een-andere taak, welke de ~ocia~l ambtenaar onder ver~ntwo6rdelijk-
lleid der Directie verricht, is nu ook in de wet genoemd, nl~ de bevor-
dering d~r ontwikkeling en ontspanningdergedetine~rdenih de riiet voor
de.arbeidhc_st~mdeur6n. - ',,-
•. In:~e wet is tevens de bepaling oprrenomen ,da t bijhet initiatief

en de uitvoering hiervan zoveel,mogelijk van de onder de gedetineerdeh
aanwezige -krachten gebruik gemaai,t.dient te worden.

Ten aanzien-van het aanvullend lager onderwijs ind6 gestichten is
bepaald,' dat :dit zovee I moge lijkal),ng/?detinedrden woi'dt gegeven, 'voor
wi(~ zulks wenselijk wordt geacht. •

Titel X
TUCHT_

Artikelen 44 en 45:
i;

" '

Deze titel vermeldt de ~erschillcnde soor~en disciplinair~ s~raffen'
die clo.or de Directe,ur of di ens plaa tsve rvanger aan de gedeti neerden ,ve _ ,
geri~ het begà.an ~an feite~, die onverenigbaar zijnmet een goede orde en
tucht, kunnen worden opgelegd .

. De meeste straffen, welke de oude Beginsele,riwetreeds kenden, zijn
gehandhaafd met uitzondering vu,n de opslui~ing inceri volstrekt donkere
strafcel en de lijfsti'af,welke formoel in de Bijzonder,eStrafgevangenis
te Leeuwarden kon worden opgelegd.

Bij de afschaffin~ van de opsluiting in een volstrekt donkere straf-
cel heeft de overweging voorgczct~n, dat het nut hieivan 'uit~rs{ twijfel-
achtig is en het psychisch eff6ct niet ongevaarlijk. Sluiting in de'

boeien
/
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boeien is na rijpberaad gehandhaafd gebleven, omdat een dergelijk
krachtsmiddel in de praktijk moeilijk te ontberen is.

Titel XI
ONDERBREKING DER STRAF

VERLATEN VAN TI~r GESTICH~
Artikelen 46 en 47:

In de wet is thans de mogelijkheid geschapen, dat de Minister in
bijzondere gevallen, b.v. bij reclasseringskansen, bijzondere noden in
het gezin, ~e straf van een gedetineerde kan onderbreken voor een tijd
van ten hoogs te drie mn.anden (n.rtikeI 4()). De .straf loopt in dit geval
niet door.

Onder ,door hem te stellen waarborgen kan de Minister in bijzondere
gevallen een gedetineerde vergunnen tijdelijkhet gesticht te verlaten
(n.rtikeI47).

Deze bepaling, welke reeds in de huidige gevangenismaatregel staat
vermeld, wordt thans in de wet opgenomen.

De reden hiervan is, dat hiermede het systeem van het open g~sticht
met periodiek verlof naar huis en het vrije buitenwerk, een wettelijke
ba.sis hebben.

In deze gevallen loopt de stnd nor!:l;èC'"ldoor.

Aan het einde van deze bespreking van de nieuwe Beginselenwet kan
gezegd worden, dat men zich met de nieuwe wettelijleeregelingen geluklckig
kan prijzen, daar het Nederlandse Gevn.ngeniswezen hiermede, ook in inter-
nationaal opzicht, op een hoger en mGderner plan is gekomen.

• Verschenen

=========-==

is Geschrift XI van de Vereniging van Reclasseringsinstel-
lingen "Reclasseringsbezoek" van K.U. Niekerk, een oriën-
terend werkje voor reclasseringsbezoekers, waarvan de in-
houd eveneens betekenis ~eeft voor de geestelijke raadslie-
den.
Prijs j.0.60. Te bestellen bijhet Nationaal Bureau voor
Reclassering, Nieuwe Schoolstraat 87, 's- Gravenhage.

Eerder gaf deze instelling uit "Patronaat en Celbezoek",
geschreven door Drs. J.H.K. Hoornweg.
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