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Met deze vier woorden is een vraag van langere adem aangeduid,
die reeds ijl verscheid~ne van onze regionale conferenties onderwerp
yan hespreking is gowee.d, de vraag namelijk of de raadsman zich eigener
bewei!inl~ moet en milg wenden tot de mens die in moeilijkheden verkeert,
of dat hij moet afwachten tot deze zich tot hem 1rcndt. lIet is een vraag
\l<litl'lJlCe onze raa,e1;;lieden in het algemeen, !naar zeor in het bi,;zonder
onze raadslieden in de arbeiderskampen re~ellllatig in hun prnktijk worden
,'!econfrontecrd. hij is belangrijk genoeg om hem ook in Ons DUW-tjc nog
eens aan een b(~schouwende analyse te onderwerpen.

Sommigen Zi)l ~~eneil~d de vraag zonder enige reserve Illet "ja" te
beantwoorden. An~crcn - maar liet waren nooit raadslieden uit de praktijk
v:tn ons werk - zeggen: ne(;,je me,g je nooit br,rnocien met de lcvc:nspro-
lllcmen van dl' ander ,L1s hij je dn,ar niet uitclrul\!'l'lijk om vraagt. ':;~n weer
anderen - cn dan zi)1 het wel ra.adslj(;l1,:,l1 ui i onz.~ eigen li:ri ng _. antwoor-
den met ",ja", mi1ar Ilmli:en tegelijli: Gen aantal reserves. Er is blijkbaar
veel \',)ór, maar ook \\'el \rat tog(:u d," ongC\'r<1(1~':etc; bemoeienis van de raads-
man met, de levc;nslIlocilijldll;c!.c:n va.n de ander aLtIl te voeren. He't ongerescr-
vl:erc!e "ja," un 111;1,vcrahsoluteerdc "nl;cn" scl:ijnc:n beiden geen adeqU(l,lt
antwoord op de vra.a.g te kunnen zijn. Laton ,'le Lra,cht(:n dl'; argumenten vóór
en de bcdenkingcll tegen de ongevraagde bemoeionis af te wegen en ons
a,lclus rl;kcnscllap van h(:t vraill.!:stuJ, Le I,';<:\'cn.

Argumcntc:n vóór bOllloeienis.

Hierbij kunnen wC een on<1(:I'scheicl llHtkcn tussen de bewc:cgredenen, di.e
(11) raad~;lI\nn vanuit zichzelf en vanuit zijn lcvcnsov(:rtuiging nopen bemoeie-
nis te zoeken ,;n h(:i'l(;l)grudenen die ui t dc: toestand van de (eventuele)
c1:ii:>nt voortvlnc:i en. Dl; r u.adsmil.ll I!()cft na.melijlc ze:lf zijn, in zijn levens-
overtuiging wor!','"lendc: goede redenen 0111zj eh met de ander in tf~ lilten,
en dc; cli(}nt ka.li in <:;~n toest<lnd vorkeren 1\',utrin eu wauTdoor hij niet tot
h(:t vra.,rr.en va.1l hu lp kom t.

Vuor rmt cl<: bewbegl'cdcnen vtLllui L de raa(1smll,n z(:11' lJetroft., zien wc
cr a] aanstonds drie.

l);wr is .Î.n (ll~ (;'crste plants eh, \wl\olllmern i s om de medemens en zijn
lot, v.u.a.ruit [.;011(;(:1 ons \I'(~l'k van geestelijke yel'zorging on prn,ctisch rIuma-
n.Î.f;1l1e is geboren. Dc'z(~ bekommernis strekt ni\:L slc:ehts tot dlUll' wa,Lr (Ic
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mens om hulp vraagt, maar reiIrt verder en verbiedt ons hulp te onthou-
dJn, daar waar wij zelf menen hulp te kunnen verlenen. Het is een eis van
menselijkheid, waarvan het niet de vraag is of we er aan mogen voldoen,
maar waaraan we m6eten voldoen, willen we die menselijkheid zelf niet ver-
loochenen.

~In 'cöofieio: 'als ae~ drenkeling in het water.ligt, ¥rag~n we ons
riidt'af of ~e 'hem er uitm6gen halen, maar we doen het omdat we m6eten,
omdat het een'.gebiedende/eis van ons mens-zijn is. Of, minder pathetisch
e~ mcift~~opde p~A~tijk in de kampen afgesteld: zou de raad~man geen be-
'moe"ienis"zoeken mot de man van wie hij ziet, di1thij zich moeilijk aan het
kampleven ianpast, of met de man die aan de drank is, misschien wel om-
dat zijn leven zO vreugdeloos was, of heel gewoon maar met de man die ziek
ligt in het zi~kenza~ltje, of ook met de man die kennelijk ergens over tobt,
maar ov~r' z'n tobbciije~nict spreekt?

Het 1ijkt alles vanze lfsprekend en vanwege die vanze lfsprekendhe id
overbodig er ook\ma~t'de weinige bovenstaande woorden aan te wijden. Toch
is het mind,er overbodig dan het schijnt, getuige de mensen van wic"we'
hierb~ven gewa~gden, di: de be~oeienis ':,ande 'raadsman beperkt zouden wi1-.
len Zlen tot dlegenen dle er ultdrukkeluk om vragen.

Een tweede beweegreden van de raads~an en daarmee een argument voor
bemoeienis metd6 ~~~em~ps, ook ,als deze da~r'~i~t zelf om vraagt, is ge-
legen in on~e verantwoordelijkheid, ook voor' dii medemens en zijn l~t. Ver-
nntwoordelijkheidi~ vaq een actievere strekking' dan bekommernis. Vanuit
onze beko~nerriii ~6eten we helpen, kunneri we he~ niet nalaten.:Vanuit
onze verantwoordelijk~eid m6genwehet niet n~laten, is het zedelijke plicht
te helpen, waar we dit menen te kunnen ,doen. Wat zou het,begrip verant-
woordelijkheid nog irihouden als het niet betrokken was op de ander en het
andere,' als. h-Jt die ander en het n:ndere niet omvat? De mens is verantwoor-
delijk voor zijn doen, maar ook voor zijn laten. Wie nalaat de ander hulp te
verleneri,ook waar deze er niet om vraagt, voldoet niet aan de eis die de
verantwoordelijkheid bern stelt. ., . .
. In concreto: Wie de drenkeling lo.u,tver:drinken is mede vero.ntwoorde-
lijk,voor ~ijn dood. Of minder theo.traal: wie aan een mens in moeilijkheden
voorbij gaat omda~ deze zijnhulp niet. inro~pt, schiet tekort~ En de raads-
m~n in cen kamp zou tekort schieten als hijniet eigener beweging bemoeie-
nis zocllt met db mo.n, die no.n zijnhuwelijksmoeilijkheden dreigt kapot te
gaan, of.me t de .man die in be smette 1ijknegativisme eiI!en en anderer leven
verzuurt, of met de mo.n alweer die vlucht in de drank omdat hij't leven
niet ~an.kan. .

Het behoeft hierbij waarschijnlijknauwelijks ge~egd, dai hulp bieden
aan de ander vanuit het motief der verantwoordelijkheid niet inhoudt, dat
de ro.adsmo.ndaL'"rmeede ander ynn zijnverantwoordelijkheid ontheft of ook'
maar iets vo.n diens verantwoordelijkheid op zich neemt, gesteld dat dit al
mogelijk zou zijn.

Het zal duidelijk zijn, do.t de genoemde beweegredenen van de raadsman
om zich, ook ongevriagd, in te laten met de mens in'zijn levensproblema-
tiek, samenho.ngen .met de l~vensovertuiging van de ro.adsmo.nzelf.' ,",'iebe-
kommernis om de mederllenSen verantwoordelijkheid, ook voor zIjn lot, niet
als' essentiële levenswao.rden heeft herkend, kan ze ook moeilijk laten gel-
den. Nog nauwer misscllien met de levensovertuiging verbonden is de derde
beweegreden die wijwillen aanvoeren als motief van waaruit de raadsman
zich genoopt kan voolen bemoeienis met de medemens te zoeken. Zij is ge-
legen in de (humo.nistische) overtuiging dat de zin vo.n het leven voor de
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mens geen andere kan zijndan dat wat hij is zo volledig mogelijk te zijn.
Dat wil zeggen: in de zo volledig mogelijke verwerkelijking en ontplooiing
van het menszijn en de menselijkheid zelf.

Wanneer de raadslllu'nzich vanuit dit lliotieftot de mens in zijnmoei-
lijkheden wend~, dali doet hij dat in het besef dat onder moeilijke omstandig-
heden en crisissi tuaties die menselijkheid I t meest is bedreigd en de ei- .
sen die tt menszijn stelt, 't moeilijkst worden vervuld. We beh.?even maar
te denken aan de geestelijke en zedelijke ontwrichting die een mislukt huwe-
lijkkan teweeg hrengen, of een langdurige werkloosheid. Om maar niet te
spreken van de devaluatie van menselijke waarden bij oorlog of bezetting.
En wie weet niet van de lliensdie dreigt onder zijnmoeilijkheden te bezwij-
ken en van zijn levensvervulling afziet in moedeloze passiviteit? Wie niet
van de mens die alle moed verloren heeft en bereid is afstand te doen
van 't leven zelf?

AI~ de raadsman aan hen niet voorbij gaat, maar ook ongevraagd - ho~
zal de moedeloze nog vragen? - tot steun tracht te zijn, dan is 't niet
alleen uit bekommernis en verantwoordelijkheid, maar ook uit eerbied voor
het leven eliuit de overtuiging dat dit leven, ook onder moeilijke omstan-
digheden geleefd moet worden en vervuld~

Maar niet alleen tot de mens in moeilijke levenssituaties zal de raads-
man zich wenden vanuit dit motief. Hij kan en mag er krachtens zijn levens-
overtuiging ook geen vrede mee hebben dat de mens beneden zijn eigen moge-
lijkh~den blijft, of vegeteert als een dier. Hij zal niet aflaten de mens op
te wekken zijnmogelijkheden tot ontplooiing te brengen en het leven te ver-
vullen naar zijn schoonste en rijkste vorm.

In c~ncreto' betekent dit in een arbeiderskamp dat de raadsman de
analphabeet (we komen hem meermalen tegen!) stimuleert nOG te leren lezen,
dat hij de begaafde ongeschoolde arbeider wijst op de mogelijkheid tot scho-
ling in een Rijkswerkplaats, dat hij de man die rijp en groen leest, helpt
bijde vorming van zijnkeuze. Maar het betekent ook, dat hij de afgestompte.
en onverschi lligc geest tot nieuw leven wekt, dat hijnegativisme tracht
om te buigen naar positiever trant, dat hijbelangstelling wekt voor vragen
van leven en wereld, d~t hijaanspoort tot redelijke en zedelijke verantwoor-
ding in denken en doen,' kortom dat hijde krachten activeert die de mens
een vollediger mens doen zijn.

Met ons gehele Verbondswerk doen we trouwens niet anders dan ons wen-
den tot de .buitenkerkelijken in ons volk, ook 7,onder dat die buitenkerke-
lijken da~I'om vragen, voor een groot deel juist omdLtt ze er niet om vragen.
De raadsman st<1u,tten deze niet in een ui tzondcringsposi tie,. behalve dan
dat hij zich primair richt tot de mens die in moeilijke levenssituaties ver-
keert.

Drie beweegredenen hebben we hiermee genoemd die de raadsman vanuit
zijn levensovertuiging nopen zich te wenden tot de medemens, ook voordat
en zonder dat deze er uitdrulü;:elijkom vraagt: bekommernis, verantwoorde-
lijkheid, en de overtuiging dat het mens-zijn en de menselijkheid dienen te
worden vervuld en ontplooid. En hiermee hebben we alleen nog vanuit de
rnndsman en zijn motieven geredeneerd. Een volgende mü,lLlzullen we nagaan
of er ook van de cl]ënt uit gezien redenen zijndie het "wenden tot" nood-
zakel~~ kunnen maken. Daarna z11110n dan ook ~e bedenkingen er tegen, wor-
den u,angevoerd en beschouwd.

xxx XX
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UIT DE BELEV~"JISSEN VAN EEN RAADSMAN •

.'
- DE . MEDI CIJNtilA.N • ~

It Is niet goed de naakte waarheid te vcrbloem~n, hoewel het in mln
.verbeelding geen slecht figuur zou ml1ken, een compositie Wl1ar zelfs Kees
van Dongen' content mee zou zijn.

. Die onthulling din, terwille van de wl1l1rheid, houdt verband met de
Jal1chtige kok die de schuimspl1an zwaait in het kl1mp gelegen bij het verste
punt vnn ons eiland. Zo'n strl1tegisch punt Vl1n wl1l1ruit de îeutorien herhl1al-

.,deliJ'lczin(Tende (Tetrl1cht Docten hebben l1(Te(renEngll1nd zu fahien".. ~ b. b ~

Is het W[lar dat'er met deze omvl1ngrijke kok iets g~1[\,ndeis Wl1t we in
de, ver'ste verte niet bij deze zl1chtl1ardige mens zouden vermoeden? Wie van •
ons. zal zeggen wat erachter zijn overall huist, maar dat onwillekeurig her-
inneringen in ons opwekt aan Dr. Jekyll en Mr. Hyde, de zachtaardige medi-
cus ~n de demonische mens in á6n wezen belichaamd? '

, Waarheen gl1an onze gedachten wanneer we het kl1ntoortje Vl1n de beheerder
binnenkomen en wu treffen er de zware kok al doende met een stethoscoop de

"s~alle borst Vl1n d2behecrdcr n1'.te tasten, onderwijl ernstig knikkende 111s
bewijs vn.n zorgelijke diagnose? ,

Hoe is het wanneer een l1antal mannen-in-houwelijcken-staet, iri toenemen-
de onzekerheid aangaande hun tanend huwelijks-potentieel, zich in ootmoed
tot de ,kok wenden ~ct het ernstig vArzoek althl1ns drie dagen v66r hun thuis-

,reis dcnenage IcLl~n' te IlHlken zonder IG1lllferof hoc het zedenkruid anders
llIag lwten?

In do late avond rond do tafel van de beheerder hoeft het de pret niet
J:lOgen drukken, I t verhtLD.l van de ronde kok over de: deputatie vall ingetogen
mannen die w~rkelijk meenden dat hij .... , en uit louterebelangsielling,vroeg
de ,kl1mp-domillée aan do heheerder of-ie ook wel ui t de kampkeuken D.t eh wat
hij er nu VD.n vond ..
- ---- - ---- _.- --- -- - ---- - --- -~------ -.- --- - --- --,.. - --,-,- ---- -- --- --- -- --,--- -,-----.

o nee, de Waa.rheid zullen, we eren en hooghouden terwille van de on-
kreukbaarheid. Ook VD.n elf) kok. 11,111rze is té'koel deze waarheid, een iets,je
te verveloos zoa.ls zo heei v~61 i!l de ka.mpen, onder de arbeide~~, onde~ de
soms zo donders kinderlijke ~ensen. En d~árom, láát ons die processie van
deorJ.oedigen la.n~s dè donkere bara.kken op weg na,a.reen 1,ok; dio kok, die
duistere kok waarvan het goed is te geloven dat ,je nooit weet wát hij in zin
schild voert, en waaröver alleen maar flriisterend de wildste verhalen de
ronde doen.

d' SEE-uyl.

_\. X X 'X X
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DE EERSTE ONTMOETING.
De titel van dit stukje kan misverstand wekken. Men verwachte niet

het :"ober relaas van ('1'0 zoete jeugdherinnering of een vlot kronkeltje
om te bevorderen, dat men diL blad 166st. Dit stukje is .in de eerste
plaats bestemd voor de nieuwe geestelijke raadsman voor gedetineerden, die
dnarann hehoefte heeft. Ik za'! het niet hebben over de eerste ontmoeting
met de directeur en de .staf van de inrichting, waar hij zijn werk zal ann-
vnngeri, of mat de godsdienstige geestelij'te verzorgers, daarnan verbonden~
.Bij de ontmoeting .met de geueLilieel'Uell is de raadsmnn alleen en het is te
. begrijpen, da,i.. hi.j zich wel eens nfvrangt, hoe het eerste contact tot stand
. komt. Met hoeveel enthousinsme Ilij zijn werk na~vanrdt, er znl toch altijd
.cnige aarzcling~ijn, en enige schroom in het besef van de grote verant-
woordelijkheid, die h\j op zich neemt.

Wal!lleer iIi: thans over die eerste ontmoeting het een en nnder wil
zeggen, doe ik dit onder tweeBrlei voorbehoud. In de eerste pInats heb
ik alleon.maar ervaring op het gebied van reclnsseringsarbeidj -uiteranrd
ben ik als geestelijkrandsman evenzeer een nieuwelilig als mijn collega's-,
inde tweede plnuts wil il:niet aangeven, hoe men het m~et doen, mnnrhoe
meI! het k~n doen.

Ik bon sodertenige jaren z~. colbez08kerin de strafgestichten
J\Tore;erhnv()n en BergveeJl teVecnh~iz\~n (Norg:). Ook had ik een enkele keer
contacitmet een andere inrichting, maar dut was vnn incidenteleanrd. Het
woorel "celhezoekèr" is eigenlijk niet j~Jist; 1leter .is .het in mijn geval van
g:evangeni sbe zoeker te spreken; ik heb L(; ill1Llu~nlllet gevangenen, di e in
gemeenschap hun straftijd uitzittOll. D,) llll;llsün., on(ler wie ik werk, zijn poli-
.tieke delinquenten, gewezen ..N.S.D,-ers, 8.S.-ers, enz. Mijn erva,ring is
dus beperkt. lIlnar. wel 11l)b ik [d vele "e()l'ste ontmoetingen". nchtel' de rug.

'Nu iuoet ik heginnen.mct ()i)n bekentenis: ik heb geen vaste mnnier om
de ged6ti.neerden tegemoet te treden, ik werk niet volgens een bepanld
schema, mttar ] aat veel van de olllstnndigheden nfhangen. Men mi1n,kt kennis
met vogels vn,1I diverse pluimage, dat merkt IlWD al hij het eerste. ge8prek
en dat: /;lan.kt een v0r;,chillende aanpak nood,',(L!i:clijk. In het n,lgemeen be-
1106ft men zich niet bezorgd af te vragen, wan,rover men moet prnten en be-
110e£t men niet hang te zijn dat het gesprek niet vlot loopt: de gedetineer-.
do weet in w~lke functie de rnadsmn,nkomt, hij'is zolf lid van het H.V.,
of -eD:. dnt rn.l meestal het gcyal zijn- hij heü.ft om contact met een nU1ds-
man vall het H.V. l~evrnn,gd. De volkomen vrijwilligheid hicrvnn maakt, dat
hij in heL :llgeill(;eli ûe vertegenwoordiger Y[Hl het Il.V. met cen zeker ver-
trouwen tegemoettreedt, be~eid om te pruten en zijn hart uit te storten.
De gedetineerde :is een mens in nood, die leeft in (Jcn te enge omgeving,
.Ilij h0eftmet zichzelf eh zijn medegedetineerden zijn moeilijkheden telkens
weer doorgenomen, komt er vaak niet nit, zit in de knoop. Daardoor heeft
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hij een neiging tot spreken, schenkt soms reeds bijee~ eer~te gesprek ~en
vertrouwen, waarvoor in de vrije maatschappij een 'lange k~nriismaking nodig
zou zijn.Men hoeft hem s~ms maar een enkele vraag te stellen, dan komt
hij r~eds met zijnnoden en problemen tot ons.

Het is dun zaak intens te luisteren naar wat de ander ons toever-
trouwt. Luisteren zal altijd een belangrijk deel van ons werk zij~,maar
vooral in het begin is luisteren belangrijker dan spreken. Men kent de
ander niet, kan zicll nog gecirijuiste voorstelling vormen van zijnpe~soon
en van de situ~tie: waarin ~ij verkeèrt: baarvoor moeten we eerst veel meer
van hem weten. Een beoordeling, laat staan een veroordeling, is nog niet
op zijnplaats; men ,moet o.m; trachten zich zoveel mogelijk gegevens te ver-
scllafferi.Valt er een stilte, danii een volgende vracig voldoend~ cimhet
ges~rek weer op gang te brengen. '

Natuurlijk gaat het niet nltijd zo gemakkelijk: er zijn gesloten naturen,
ook kan er ~rgwaan zijn, zelf~t~n nanzien van de bedoelingen van de raads-
mnn, die ,immeis tot ~e vrije maatschnppij behoort, weike ~e ander heeft '
ui tge stoten. Dan kan men informeren na,ar zake lijke bijzonderheden (datum en •
plaats van geboorte,burgeilijke staat, beroep e.d.), gegevens die men zich
ook Lij de'administratie van d6"gevangenis kan verschaffen, maar die op
deze lU/wier :tot een gesprekje !cun'ncnleiden. Het is trouwens wel goed deze
dingen (ook) aan de gedetinee~de zelf te vragen, olU~a~ hijdan dikwijls daar-
bijbijzonderheden vertelt, die niet in ecn dossier te vinden zijn. Daarom
stel ik vragen V[Lndeze [Ln,rdook [wn de loiJenhartigen", maar dat behoeft
dan niet per sc Lijhet c:erste gesprek 'te gebeuren. '

'Zoals ik reeds zei, wachte men er zich voor dadelijk een oordeel 'uit
t~'sprek~n. De gedetineerde heeft zich vnakomgeven met ~en murir van ielf-
verdod{ging, zod[Lt hij~ 06k als hij toeg0eft schuldig te iijn, toch mee~t een
te zware .str[Lfontvangen te hebben, niet rechtvanrdig beha.ndeld te zijn,
miskond te worden, enz.Hij kun volkomen te goeder trouw zijn, maar door de
situatie, waarin hijverkeert, iiet hijvele dingen niet in het juiste~è~~-
poctief; geeft hjj gemakkelijk een voorstölling V[Ln zaken, die niet met de '
\Verkelijkheid in overc~cllstelllmingis. Daaroni Bioet eler[L[Ldsmanvoorzichtig
zijnmet Iletgecn hij zegt; een woord door hem gesproke~, hoeft [Lltijdeen
zekei gewich~ voor de gedetineerde. Zolang men deze niet goed kent, \Veet

.men. vnn te voren nooit, ",tt de uitwerking is vnn een terechtYlijzing,een •
woord van ins~omming, ,cen criiische opmerking, een gegeven ra[Ld..

'Het eerste ~esprek draagt:dus cen ori~nterend knrakter, de partner~
wetclI.nog lIiet,wat zjj (l,LB elkaar hebben, zijverkennen het terrein; de
rnudsman houdt' zich wa,i op de vl[1kte. D[Lt is niet erg; er zullen immers
nog ~(j]e gesprekken volgen; dan zal men vanzelf wat meer n~ar de diepte
afdnlen, ma~r m~n moet niets forc~ren. W[Lnneer men nanr het doel in het
oog houdt: de gedetineerde te helpen het geloof in zjjnmenseljjke wfw,rdig-
heid te herwinllen, het lovu1 te:ann\r~lardenon open te st,tnn voor de moge-
lijldleden,die dat leven toch nog oi,ldt,,ondanles ,111es. Dnt is echter niet
te bereikcri in con enkel gesprek.

De eerste olltmoeting, met h~ar beperkte mogelijkheden, k~n echter
toch <::..1.wel bevr ijdendwerken, doordn.t zijgelegcllheid geeft zich uitte
spreken tege~overeen ander, die medeleven toont en helpen wil.

Tenilntte nog een enkele opm6rki~g. Hoc lang moet het éerste gesprek
duren? Is in het'~lgemnon ecn gesprek V[Ln con half uur voldócnde, een
eerste keer k:~n het onderhoüd gerust W:lt langer duren; men zal Y~èak erva-
reil, dat een zekere 'an,nlooptijdnodig is en (hit men P[LS na enige tijdtot
nn,uwer contact komt. \'Jilhet gesprek echter niet vlotten, dan a[Lrzele men
nie:t',het af te breken, desnoods na een kwartier. In beide gevo,llen belooft
men spoedig terug Le komen. V<::.nhet grnotste belang is het, d[Lt wen die
belofte dun ook .n~komt!

=======:=:::!:==~==
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AA N BE VOL E N

tIC A S A B I A N D A" , .

'Bijd~'firma E.J.Brill; drukkerij ~n uitgeverij te Leiden, Oude Rijn
33 is verschenen, onder nummer 11 in de.serie "Documentatie-Bladen van
het Studie .enDocumerttatiecentrum van het Nederlandse Gevangeniswezep~
een overdruk uit het Tijdschrift voor Straf~écht, LXIII (1954)_ pp.
269:...286'yanhet 'artikel van MI', VI ;H,~Nagel, geti teld: "Casabianda', de
open gevangeni s op Cors i ca," '

Een zeer belangwekkende en goed gedocumenteerde beschouwing over
een experiment op het terrein van het gevangeniswezen in Frankrijk, die
hierbij ter lezing wordt aanbevolen .

DE RECHTEN DER GEDETINEERDEN.

De Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
betreffende d~ nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen behelsde de volgen-
ue zinsnede: "Het essentiële element van de straf blijft de vrijheidsbe-
neming, het ontnemen van het. gron~recht, dat de mens het liefste is:
nl. de vrijheid om zi~h te bewegen waar h~ wil eri om in een zelfgekozen
vorilideel te hebben ian de samenleving. Dit strafkarakter kan door een
meer dan onder het cellulaire systeem op de menselijke sociale natuur
gerichte tenuitvoerlegging van de straf niet verloren gaan ..,.,'."

De Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer d~r Statert-Generaal
zegt: "De repressiegedachte komt tot ui ting in het feit van de vrijheids-
beroving, de heropvoeding bl~~t uit de wijze waarop de vrijheidsberoving
wordt geëxecute erd,,'"

Dr. G.H. Ve'ri'llga,die bovengenoemde citaten uit de Memorie van
Antwoord aanhaalde in een door hem samenge'steld rapport, tekende daar-
bijhet.volgende u..an:"Deze principes blijken echter momenteel in het ge-
heel niet tot hun recht te komen. De vrijheidsstraf van heden is vaak
bedolven onder een zware last van bijkomstigheden, die men dik~ijls, teri
onr<:chte, beschouwt als te behoren tot haár wezen. Zeker, vrijheids- .
straffen worden niet ln een 'vacuum geëxecuteel'd en de reali teit van de
insti~utaire strafvoltrekking brengt ongetwijfeld strafverzwarende ele-
menten met zicllmede. Het zal echter noodiakelijk zijnhier een scherp
onderscheid te maken tussen vermijdbare en onvprmijdbare strafverzwarende
clementèn elida,axbijniet te sIic] tot onvermijdbaa,rheid te concluderen."

Wanneer wijdeze woorden van Dr. G.H. Veringa overwegen moeten wij
weer denken aan die van Paterson 1) "Mencome to prison as a punish-
ment, not 1'01' punishmentl1, of aan'die van Prof. Pompe: "It ip therefore
ncccssary, ta accept as a fundamental principe, that the anly punitive
clement cif imprisonmcnt is priva.tion of liberty." 2).
1) Sir Alexander Paterson was in lcv~n lid van de Prison Commssion en

h~d door zijnwetenschappelijke en stimrilerende arbeid grote invloed
op 'de vernieuwing van het Engelse Gevangeniswezen.' Zie zijnboek
."OnPrisonl1., . . .

Procedings of the XII ct InternationalPenil and Penitelltiairy Con-
gres, Vol 11 pp. 195-196.

Samenvattend
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Samenvatten~ komt het betocigde hierop neer:

der gedetineerden
voldoende tot gel-

c •

b.

d.,

a. De gevangenisstraf ontneemt de mens het fundamentele grondrecht,
nl. vrijh6id van beweg~~g,'
Ook een menswaardige tenuitvoerlegging van deze straf neemt het
strafkarakter niet weg,
De executie van deze straf in een gesticht brengt bepaalde straf~
verzwarende elementen-mede,
Deze strafverzwarende elementen worden te vaak-als behorende tot de
straf en als onvermijdelijkgezien,

c.De bij de wet opgelegde taak van de heropvoeding
~omt,tongevolge van het onder,~,genoemde, niet
ding. '

'Dez~gedachten leg'ik ter 6veidenkin~'aanU vo~r. I

Als eerste wordt hierbij gesteld, 'dat het rechterlijl{evonnis of
arrest de veroordeelde levenslang of tijdelijkhet grondrecht ontneemt,
nl. de vrijheid om zich te bewegen waar hijwil en om in een zelfgekozen •
vorm deel te nemen aan het leven der gemeenschap. Dit leidt tot verstrek-
kende consequentie ten aanzien van 'bepaalde andere rechten of de uit-
oefening daarvan. Zo vervalt voor do veroordeelde, althans ten dele,
het briefgeheim. Zo leidt het gedwongen verblijf in een gesticht ,t-otde
onmogelijkheid de kiesrechten ui t te oefenen of 'inhe.tmel~endeel der
da~ryoor in 'aa,nmerkingkomende gevallen tot e,~n hu'welijkbijvolmacht
~et de daaraa~ verhonden noodzakcilijketoesteM~ing. ,', '

Dit wilniet zegge~, dat, '.Iiri.ncipieelgózien, all'e overige~ech..,.
ten eveneens verva~l~n. Geheel afgezien van de vraag water ~an de uit-
oefeni~g v~~ ~eze rechten gedur6nde d~ detentietereqht komtw~rdth{er
dus gesteld, dat er zulke rechien zijn. " ". "

~kmeeri~. dat ergens bij een, elk onzer de iieiging bestaat om degeen
wien, he,t recht~p hewegi ng is .ontnomen als een r~chte iozc, allee~nog
maar ,als een," gevangene" te zien. T~t dezelfde grondstemming behoort
het gevoel, dat alles wat deze mens nog gelateri wordt, charit~s en,. '
guns,t van ,dC:!,executercnde overheid is~,Deze instelling nu 'is'zonder meer
onjui'st. E~t is beslist niet zo, dat de op wederaanpass{ni ~an~turende
tenui tvoe'rlegging der straf haar' wortel vindt in,de humani tus va,n de
,o~Terheid,die cIe'in ,~ezollrGcht~loze dan toch wel cel~volmelïselijk,cbe..,. •
handeling wil laten,geworden. ' ,

lIet juiste uitgangspunt i~, dat na ontneming van het grondrecht
der hewegingsvrijheideen groot a.[tntaloveril.;crechten onvermind,erd ,
blijve~ end~t,de .inperkingvn~ de ~~t~eieni~g deze~ rechte~,alleen om
overwegingen van p~acti~che aard, Qfom redenen voortylociende uit art.
26 der Beginselenwet, nöodgedwonglÇn clus, aanvaardba.<1ris. En dan nog. '
a.l1een onder dit striniIente voo,rhellOud.,da.t die l~edel{envan practische
aard ,beperkt blijven tClt dntgelle, wat voor een ongestoorde' en op de we-
dern~npass~ng ,gerichte tenuit~oer1~gging van devrijheidsstrai strikt
noodzakelijk is.' "',

Coricierit:De ge~angene behoudt zijnvolle recbt op vrijheidvnn ge~
loof, van gedachten; ~an sprciken, van coritact'mot familie in de vorm'
van briefwisseling ~f bezoek, van zelfontwikkeling en maatschappelijke
vormingdoo~ studie, lectuur van boeken, kranten en tijdschriften, enz.
, Als het' depurtcment derhalve eellmal-l1per week correspondentie en

een uur' per mL~alldbezoek toestaat, is zulks geen toekennen van gunsten
unn rechtelozen, muar de erkenning van grondrechten der gedetineerden,
waarvan de uitoefening om reden 'van practische aard de executie vun

de
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de 'straf' bet,r,effende" beperkt moet worden.' In eÜ t licht gezien heeft een
'ge';ninge~le recht op onbeperkte ,col'reSpoI;ldenti e, of ongelimiteerd bezoek.
~i:' moeten wij eerst aanvaard'en. Pas daarna mogen cië volgende overwegingen
'geldan. Deonge stoorde executie der vl"',ijh0i ds straf elS t censuur van de
correspond'entie,' toezicht bij bez~ek en omdat hiervoor p~~~~oneel's- ,en

i; ,'materiële voorzieningen moeten worden g:etroff~n ~ullen briefwi'sseling en
'b~ezöek 'beperkt moeten blijven., '" " , , ,
i, " "Hetwed;eraanpassingsplan kan verder zake're beperl;:ingen: dringend ri~od-
"zakelijk maken. Voorhepaalde gedctiil?erden iultllcrs kan de ombuiging van de
"bel,iL?gste;ll,ingsrich~ing met het oo'g op hun resociiLlisiLtie.noodza~{elijk zijn.
Immers lèg't àrt'. 26 van de Beginselenwet de overheid de plicht op de weder-
a~npassing v~h de' veroordeèldeaiLn ~et JlliLatschiLppelijk bestel te bevorderen.
Maar al ,te vaak, blijld, dat de door de gedetineerden zelfgekozen 'vorm van
vrijetijdsbes,teding bijv. voor deze heraiLnpassingniet bevorderlijk is. If!.
een"dergelijk geval zal de overheid, die de s,traf, executeert, moeten, triLch-
ten ,aan de, besteding ViLn deze ,tijd een andere richting te g:even (gedacht
wordt bijv. aan handenarbeid of studie ,in plaats van kaartspelen). Wij die-
nen hierbij evenwel te bedenken, dat het genoemde artikel zich richt tot
de ov'erheid en ilict tot de gedetineerde. Deze' laatsto blijft vrij om de'voor
hem gedachte peni tentiaire beh~Llldelîng innerlijk af te wijzen. 1[et andere
woorden, de overheid heeft wel J'ech'L op het lichaam van de 'gev~ngene, maar
niet, op diens geest. En waar wij hier over spreken ,is niet de taak van, de
overheid, maar het kiLrakter van de straf. En hiertoe behoort het recht
van de gestrafte op geestelijke vrijheid .

. "Zelfs in 'geval het practisch toegepaste regiem hetzelfde is; is het
van ongekend grot'e beteiwnis, dat, wij op deze wijze "en geen'andere tot in-
pe'rkingen van, e en aantal fu.ndamente Ie, rechten conc lud'ei'en.

Ook ten iLiLnzien vaniLndere rechten geldt hetzelfde. De ~tr~fvoltrek-
king in een g6sticht, de institutaire strafvoltrekki~g, brengt automatisch
beperkingen mede, zoal s' een' vaste' diL'gorde; verpl i chting to t arbei d, "uni-
forme kleding en voeding. Vooral wat de kleding, betreft i~ het verband met
de executie van de straf duidelijk. Immers moet de gedetineerde uit een,
oogpuntvari beveiliging' als gevangene herkenbaar Z~l. Ten, aanzien viLn'de
overige genoemd~ beperkingen geldt, dat mun die in iedere grote leefgemeen-
schap aa,ntreft, zoals het zi ekenhuis ,. kostschool, enz. '

" Prin~ipieel sta. daarbij voorop, dat ai ~eze beperkin~enni~mer al~
'stril,i'verzwarende elementen bédoeltl lliogen zijn, al zullen zij in fei te wel
als zodanig door de gedetineerde ervaren-wordeIl~, Bij ~lke beperking heeft
men echter te bedenken, dat' deze slechts aanvaardbaax" is om redenen van
practische of therapeutisclleaard. Zij zullen dus steeds het karakter ~~n
"noodgedwongen 11 moe ten dragen. Aanvaardbaar i s verder, dat oP' grond, van
de institutaire strafexecutie, een zekere mate van gelijke rechten voor
n,llengeldt. Zo zal men bij de principiële erl<enning van het recht der ge-
detineerden op het onbeperkt lezen van kranten ~n tijdschriften dit recht
kunnen, beperkeuj door dit aantal vast te stell~n en wel terwille van het
voorkomen van een te'~rote ongelijkheid tussen de gedetineerden onderling,
omdat de,ze nu eetlmaal van f lnn.llCi(qe drn.a.gkracht verschillen.

Toch is het met aarzeling, dat ik deze gelijkschakeling der gevange-
nen ,tanv<;1l1rd., Er is werkelijk al genoeg' nivellering. cn te weinig illdividuele
behandeling.

~~g ik, alvorens het hier betoogde in enkele stellingen neer te leggen,
door middel van eOll concreet voorbeeld nader dcmons~reren wat hier is be-
doeld. Tn een tweetal, gestichten zn.l een proef worden genomen met afsluit-
bare kn.stjes voor gedetineerden. I~ dit kl1stjc kn.n de gevangene alle tot
zijn intiem persoonlijk behorende zaken, zOiLls brieven enz., opbergen. Ieder

personeelslid
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personeelslid , dat tot de bewaring behoort, kan op elk ogenblik in het
bijzijn van de gedetineerde opening van het kastje verlangen en de inhoud
ervan controleren. Waarom ~u is dit verheugend? Niet om die kastjes als
zodanig, maar wel omdat hierdoor erkend iR, dat de ontneming van het
grondrecht der vrijhèid van beweging, de gevangenisstraf dusj niet betekent
dat de veroordeelde nu ook geen. vecht meer zou hebben op "privacy".' Di t
recht heeft hij en wij hebben het te eerbiedigen, zolang de uitoefening ervan
de goede gang van zaken bij dé e~ecutie dei straf niet belemmert .. Behoeft
hier nog gezegd te worden, dat het hier gestelde, niet wil zeggen, dat we
"de eenmaal uit noodzaak gestelde beperkingen nu ook maar slapjes 'hanteren?

Dit is juist vaak de misvatting, dat men soepelheid bij de toepassing
van'gestelde 'regelen als de~ernieuwing beschouwt. Neen,ve~nietiwing is
iets g;alH~ anders; te weten een 'iJrincipieel aanvaarden, dat:'

a. de hij ~onnisof a~rest opg~iegd~ o~;oorwaardelijke gevangenisstr~f
de veroordeelde slechts he~ grondrecht ontneemt 'van vrijheid van
'bqweging" dat ditverreg~and~ consequenties l~eeft'ten ,aanzien van een
a:arital 'a:ridere rechten, d.at evenw~l ,een aantal ovcl;igerechten in •
'princii;c ter;, '\~o]:le geharidhaafd ,blijft,. . ': "

b. ,he,t toestaan van :dez(: rechten aan gevangenen 'geen gunst van over-
,heidswege j,s, maar de conseqrientie van de erkenning van de .onder
~ genoemderechtenj

Q...", de uit:oefeni'Ilg va,n deze ,'cchten' haar g:rcnzenvindt in de ongestoorde
e~ecutie'~an de door de re6hte{ o~gelegde gevan~6nisstra{. Dat deze
in vele gevàl:J.'ün gehoriden zalzijn'aan de organisatorische en tech-
,nische' mogelijkheden (b(~ve'ili'girig, c~ns'J.lll:'; toezicht hij bc'zoek e.d.)'.
'Dat de gl:enzenverd e r ,gèzi en de door ~l~t. 2G '~an ,de Beginselenwet
aan de ovcrhçid opgelegde taak, ridbdiakèlijk kunne ri zijn, iri v~rband'
met 'de hero p,~oedi ng van d'e de Jinquent.Waarbij dezelaa ts'te evenwel
h::d\ recht' behouc1tcieze op z.ijni'üsociali$a.tie ,gerichtCinpcrking'cn,
te aanvaardcn of te verwerperi" De, over;heid iniliwrs heeft.' slechts het
'recl~t OIJ, ~jjn lichaam, niet op zijn ,geest. " , '

!:!..:..;;l1ct,grote 'voorzichtigheid kan worden gestold, dat cle; inperking 'der,
func1nmentelû rechten sonis noudzakplijkkan zijn, teneindeedn te grote
ongelijkheid ,in de behandeling der gcdetiricerden ,tc voorkomen. •

e, alle beuoelde boperkingc'n V[LIl de ,uitoefening van rechten nIs straf'-
verzwal'end mocteri wàrdcn tLnngemerkten alleen ,clan verontschuldigd zijn,
wanneer zij onv8rmijdel.ijkzijn.

f. zondei~ prin'c1I;iële a[1n~J'aardiJlg nuihei:,' hier go'stelde de hns'i;~ ont-
hr~ekt, voor de wijze vnn 'executie der straf: die gcq'ic.h,t i~ op ,de her-
,opvoeding., "

• Tot op ditogen~lik heb tkge~pr~ken over verodrcleeldcn. perh[Llve
moet, olil [11,10. ondq.idelijkheid 'te,vermijclen, Îl0g gewezen'word~n'op de
speciale plaats , die de :in bewaring 'go"ste lcl~:n, w'aal~vall het mel'endeel
prcvc"ntief gedetin0erden, in het gevangeni swezen innemen. Ter,l, an.nzi,en ,
van hen is nog gee~ enkclcvrijhcidsstiaf opgelegd. Peniten~i~ir~ behan-
deling kan hier 'c1usnimmer eCII motief zijn voor de opleg~ing v~n beper~
kingen. Trouwens op dit punt is de wet uitermate duidelijk. Art. G2, 1e
..lid iVetbÇlE:li:'vtulS.V. (Art,7G \V.v.S.V. verlcluart deze bepaling vu.n toe-
passing op.de zich in yoorlop:i.ge, hechteni~ bev,ir~dendc personen)' zegt:
"Dc in verzekering gest:elde personen \\'orden'aan geen 11ndere beperkingen
onderworpen, dan ,~~e,voor ,het doel hunner opsluit,ing of in l1etbe1<Lng ,
der orde volst'rekt nooc1zi!-kelijk zijn."

.. I .', •
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Zouden al degenen, die met de preventief gedetineerden vun doen heb-
ben deze regel steeds tot leidraad van hun overwegingen en beslissingen
mal,en?

"Ik hoop, dat wij in grote l~nen ons achter de gegeven beginselen zul-
len kunnen stellen en zo een grondinstelling kunnen vinden voor de w~ar~
achtige vernieuwing van de tenuitvoerlegging van de vrijheids~traf.

Redri d.d. 1.RF0hruari 1955 gehouden door Dr. J.~.di Grient, hoofd
van de Sociale Dienst v(tn het Directoraat-Generaal vun het Gevangenis"':
wezen, öp een vergad6jing van dir6cteuren van'strafgestichten, en met
zijn to~stcmming hier overgenomen.

========:========

DE NIEUWE BE'GINSELENWET VOOR HET GEVANGENISWEZEN.

Op 10, 11 .en 12 11ei 1954 zijn de 'hoofden van bewnJüng in de onder
het Gevangeniswez~n ressorterende strafgestichtente De Steeg in confe-
rentie bijeen geweest. Bij deze gelegenheid is door Mr. M.A. Petersen een
inleiding gehouden over de ~ieuwe Beginselenwet, die een goed inzicht

. geeft in dit fundame~t van ons~uidigc gevangeniswezen. We p~ijzen ons
gel1~(kig, dat we deze 'inleiding' bier mogen overnemen en we zijn ervan over-
tuigd, gezien de b0langstelling ~oor de Beginselenwet bij de geestelijke
raadslieden in de strafgestichten, wanrvan zij tijdens hun eerste IQndelijke
beS1Jreking op 29. en 30, .Januari 1955 duidelijk blijk gaven, .dat ook zij blij
zijn Illetde publicatie van dit overzicht. Het i.s de moeite van een grondige
bestudering waard.

======

De nieuwe Beginselenwet voor. hàt Gev,~ngclliswezen :is een Wet van 21
Decen{ber 1951, die "pas met de, nieuwe Gevarigenisllla(ttregel op 23 Mei 1953
in 0crki~~ is'getredeti. Uit de termen nieuwe Beginselenwet en nieuwe
Geyangenismaatregelvolgt, d[Lt el' voor 2::1 Mei 1953 ü.ndere wettc'lijkc rege-
lingen golden.
.. Al vo rens de betel,en is V,1!lde lüeu\\'.cBeg i.nselemi'et u i teen te. zetten

volgt eerst iets over het verleden en de wordingsgeschiedenis.
ZOQIs voor iedere organisatie in heLm1'..<Ltscllappelijkleven een complex

van normen (geboden en verboden; ~aarbinnen die organisatie haar doel moet
nastreven) is y~stgestcld zo kende en kent ons Gevangeniswezen ooI, een
normcIl-complex met bctrekkin~~ tot de executie van door de rechtel' opgeleg-
de vrijhei.dsstrnj'fcn.

Het normen-complex van het Nederln.nclse Gevangeniswezen was tot 23
Mei 1953 vastgelegd in het Wetb6ek van Strafrecht, de oude Deginselenwet,
de Gestichtenwet van 1884 en de oude Ge~angcinismaatregcl.

De verhnudillg tussen deze vier regelingen was als volgt.In het Wet-
hoek van Strafrecht wn,ren de funda.mcntül.J bepa,lingen omtrent de tenui tvoer-
legging van vrijheidsstraffen opgenomen, wn~rop hieronder nader zal worden
teruggel~oJlJen. De Gestichtenwet 'wees tip grond van het bepaalde in a.1'ti1,e1
2:2 ,yu.nhet .Wetboek yan Strafrecht de gesiichten aan, waar de diverse vrij-
.heidss trnf fen \',cordenondergaan, t,erwi.jlin dc' Reg i nse lenwet op grond va.n
meergenoemd artikel de heginselen hetreffende de inrichting en het beheer
der gestichten, de verdeling der gevangenen in klassen, de arbeid, het
onden'iijs, de godsdienstoefening;cn en de tucht waren vastgelegd, welke

beginselen
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beginselen nader ~itgewerkt waren in de'gevangenismaatregel.
He~ bij de inwerkin~tr8ding van het Wetboek ~an Strafrecht in 1886

ingevoerde penitentiaire stels~l, dat formeel tot 23 ,Mei 1953 gold,wa~'
in ~rincipe een cell~lair stelsil. Het cellulaire stelsel, dat als ~e~
reactie is te beschouwen tegen de uitwa~sen, welke de gemeenschappelijke
'opsluiting' van ongeselecteerde groepen,gevangenen ,te zien ;gaf, ,dankt haar
ontstaan aan de gevangenishervormirig der Qual,ers in Pensylvaniëin de
eerste helft dCr19de eeuw. Dit stelsel, dat zich in verschillende varian-
ten (Auburn-stelscl) snel over de Verenigde Staten van Amerika verspreidde,
doet ,in 1850 in o,ns 1an(1 zijn intrede' bij de opening~11ll de celluLüre ge-
vu.ngenis ,'teAmsterdam (het tegenwoordige Huis van Bewari:ng I). Zoal~ reeds
bovenvermeld,is in 1886 het cellulaire stelsel als liet in hoofdzu.ak gel-
dende systeem van tenuitvoerlegging van gevangenisstraf ingevoerd.

Artikel 11 vun het Wetboek van Strafrecht bepaalde nl., dat gevange-
nisstraf van 5 jaar of minder en een gevangenisstraf van langere duur ge-
durende de eerste vijf jaar in afzondering wordt ondergaan.

Al s uitzondering op de,ze grondregc 1 (art. 12 Weth. v. Strafrecht) werd •
a,fzonderlijke opsluiting niet toegepast op:

1 hen, die, de led'tijd van 14 jaar nog niet hadden bereikt;
'~ op gev~ngenen boven de leeftijd van 60 jaar;
3 op gevangenen die daar~oor na geneeskundig onderzoek ongeschikt

bleken te zijn.
'De tweede bres in het uniforme cellulaire systeem werd geschoten

bij de wet van 25 Juni 1929, welke de Minister vup Justitie de bevoegdheid
gaf ,gevangenen in een beperkte gemeenschap yoor bepaalde doeleinden
(onderwijs, godsdi enstonderwijs, arbeid, ontspanning) te brengen,.

V60rts werd bij de in~oering v~n het instit~ut der Jeugdgevangenis in
1937 bepaald, dat een beperkte gemeenschap mogelijk WILS, terwijl in de hoog-
ste klassen de straf in algehele gemeenschap kon worden doorgebracht.

lIet in principe cel1uln.ire st,(dsel'werd echtcr geheel doorbroken
door de z.~. Noodwct 1018.

Ingevolge artikel 1 van deze noodwet n.l., die in ~erband met het
zich in 1918 wegens de buitengewone omstandigheden voordoende gebrek ~an
plaatsruimte in de strafgestichten tot stand lnmm, kon elke geyangenis-
straf in gemeenschap worden on(l(~'i":g1i.an. •

. De GestichtenweL wees met name de plaats der gestichten aan, *a~r
de geva.ngenissLra.f in gemeenschap werd ondergaan Oll wel de Bijzondere
Str~f~evangcnis te Leeuwarden voor de levenslangen en de met meer dan 5
.jaren gestr,d'ten, de Bijzondere Strn,fgevn.ngenis te I R- Gravenhage voor de
~.g: cel-ongeschikten en de Bijzondere Strafgevangenis voor Jonge Mannen
te Zutphen voor de daartoe veroordeelden.

Het op de hierb0ven gûsche t,~ te grolldslu.;,;,;n[;evest:igde Gevangeniswezen
wa~na.a.r veler inzicht veroudcrd, uI wa~ een geleidelijke ontwikkeling
v66r de tweede~reldoorlog waarneembaur.

Het GQvangeniswezen is echter op twee wijzen tijdens en na de oorlog
ill de 1Jelang"t,dling van ons volk ;,ekomen. En wel in de eerste plaats
doord(Lt vele goede Nederl{~nders ;~ls (;CVlwgcnen van' de Duitse bezetter
yoor liet eerst van 111111 leven urlder yoor hen heer benarde omstandigheden
1;:ennis mna,kten me'L onze l~evI111;~enissenen c~ellmodernisering ,I~lseen om een'
oplo,;sing V1'nr'(olHIprobleem hebben e I'YI11'en.

In de tweede plaats: De nmssalu on<lerbrengjng y[tn politieke delin-
quenten n~ de beyrijdinri van on~ yadel'land. Voor deze toeyloed v~n gedeti-
neerden bleek de plna,tsruimte in de, best,uwde strafgestichten te enenmLLle

,onvo ldo'ende
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,onvold.oende, zodat tot overbrenging in specüde bev.'1.lrings- en internerings-
kampen moest wardeIl overgegauIl. •

In deze kampen konden, mede door de omstandigheden, experimenten op
het Gebied van de strr..fvf'lirckking ondernomen worden, welke ook een moderni-
sering van het gevangeniswezen hebben gestimulef~rd.

,Ook intern(~tioJHlal \\':as tezelfdel;tijd een bewf~,rrin:.:::van vernieuwing van
de gevc.ngenisstelsels aan de orde. In dit vc'rband-zij gew'ezen op Zweden, dat
in 1945 een nieuwe gevangeniswetgeving invoerde, terwijl Engeland in 1948
zijn Criminal Justiee kreeG., ,

Door de Minister van Justitie, M~.Kolfscho~en, werd op 1 Maart 1946
een commissie ingesteld, die tot taak had na te gaan, welke maatregelen
voor de veidere uitbouw van het Gevangeniswezen getroffen diehden te worden,
ten ,einde een meer wetenschappelijk verantwoorde tenuitvoerlegging van vrij-
hei'clsstl;affen llJ0t'y,elijk te maken. '

De ze "Ui t houwc ommi ss ie" bra,ch t op 1 Septemher 1947 haar rapport ui t,
waarin versch~llende uitgewerkte voorstellen met betrekking tot de .moderni-
sering van het Gevangeniswezen, voor zover deze binnen het kader van de
bestlw,nde wett;elijke- en Inateriële mot;elijkheden te realiseren waren.'

Nadien zijn, mede naar aanleiding van dit rapport, verschillende maat-
l'e;;elen in ll(~t GevLLn:';î::lj 2wezcr~ t";CI1n!!'cn en voorbereid, wu,arhij t.e denken is
aan de selectie der gedetineerden over naar regiem gcdifforentieerde straf-
g(~st.ichten, d,e sociale vel'zorging, de intensivering van de geestelijke ver-
zor[~in[(, onderwijs, 1i clwme lijke opvoed i ng, ontwi kkel ing en ontspn,nni ng.

De toennmli;£c :.~i:~i:~ter V[ln Justitie, 11r. Wijers, heeft gemeend de ter
hand ~:;enol1l'.:'n11iLhouw en de c1narannL,n r~TondsL1g lil~GeJ1Cie principes, die
het formeel nog h(.~staantll~ cellulaire systeem ondergraven hadden, in een
wc:t te moeten formllierer:, opdat de volkf.'vertegenwoorc1iging ook haar oordeel
over de ze moderni seri ng van IJet [::uvanc;e lIi swo zen kon ui i-spreken.

Hij Koninldijke Boodscl\i1,p van 6 April 1049 werd de 'l'weede Kamer der
Sta ten-Gener~1u.l 0 en on Lwerp V(1,11 wet Lo t Vllf'tstî: 11:i og van de ni euwe Begi n-
selenweL Gevalli~.011:iswe/',en en de dacLrmede- verband houdende wijzigingen van tIe
Wetboeken vn,n Strafrecht en Strn,fvordering aanGeboden.

i'ocn dit wet:3011CWerp door de SLai;ell-Gencra"l was aangenomen en de
oi euwe GeV[WI~elJisl:la(L'Ll'f~gel tot stl,nc1 was ;,:okomen zijn cl(~ oude Beginselenwet
v~n 1886, de Gestichtenwet, de Noodwet 1918 en de oudb Gevangenism~~tregel
vervallen. Het normen-col:lplex 1'1),0 het Gevangeniswezen hestaat thans uit het
Wetboek van Str,1frecht, de nieuwe Begi.nsc'l(~nwet cu de nieuwe Gevangenis-
maatl'c~;el.

D(~ artikelen 11 en 12 ViW hel Wetboek V(111 Strafrecht luiden nu als
volgt:

Gevan~eDisstraf wordt ~aar gelang van de persoönlijkheid
v~n dé v0roordeeld(~ in n.lgchele of in beperkte gemeen-
st:hap dan wel in i1fzondering ondergaan. (Hieruit blijkt,
d;1L hel ceLlulaire systeem is yerlaten).

Iedere (:;eY;LJ1gene wordt voor zoveel mogelijk geplaatst
in een ;~esticht, welkn regiem het meest Jilet zijn per-
soonlijcheici strookt, waarbij /',owel op de duur der straf als
op recliLsserillgsmogelijklJeden voor cle c;evangene wordt
c;el,;L~

Het artik,:l 22, het basis-artikel voor de nieuwe Beginselenwet ,en
Gevangenistlli1n.tregcl, j,; ,ds volGt gel.'(~diGeerd:

De illcleling UIl het beheer vlm en het regiem in de
gevanGollis,-,en en huizen van bewaring, de arbeid, de
bestemming van de opbrengst van de verplichte arbeid,

de
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de geestelijke, culturele en sociale verzorging en
de tucht worden, naar beginselen bij de wet te stel-
len, geregeld bij algemene maatrege~ van bestuur.

De nieuwe Beginselenwet is verdeeld in 12 Titels. Hieronder zal op
de be langrijkste bepalingen van de verschi llende Ti te Is commentaar gegeven
"lvo'rdüh:

(Wordt vervolgd).
==========

. Aan de lijst xangeestelijkc raadsl~eden, die zijn v60rgedrigen voor
het wel:1\:in de gevangenis sen en hui zen van bew.aring. kunnen. de volgel~de
.namen worden toegevoegd;
. : :' '. '

H. w. ~atiHoorn

e.M. Plomp

A~J. Wittenberg

P. Rorrrrè
",t='o

J'. Schqler

Oosterbeek

Wageningen'

Zutphen'

Hengelo-O

Zwolle

===============c======:=:=

~ietersbQrgseweg 34.

2e Buurtseweg la.

Schillllllelpennincklaan 7.
. , . . b .

Asterstraat 9 .

Korenbloems~raat 48
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