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stevig is, dat het tot deugdelijke bewaring van de meest gevaarlijke 
gevangenen geschikt is en dezen weinig zal uitlokken eene poging tot 
ontvluchting te wagen. Deze kwamen dan ook in de laatste jaren niet 
voor. In 1870 poogden 4 gevangenen te ontvluchten; in den afgeloopen 
winter is dit door 2 herhaald, maar de pogingen zijn beide malen mis
lukt. Merkwaardig is ook de omstandigheid dat tijdens de laatste ver
bouwing, voltooid in het voorjaar 1878, zelfs geen enkele poging tot 
ontvluchting is voorgekomen. 

De indruk van de Leidsche gevangenis WilS daarentegen een geheel 
andere. Het gebou w, vóór de ingebruikneming als gevangenis een zieken
huis, heeft nooit eene zoo deugdelijke herziening of liever hernieuwing 
als heL Leeu wardsche gesticht ondergaan j men ziet dit dadelijk. 

Meer waarde echter dan aan een indruk, dien hij zelf bij zijn bezoek 
ontving, hecht de ondergeteekende aan hetgeen hem bij zijn bezoek te 
Leiden door enkele leden van het bestuur en door den kommandant 
der gevangenis (een in den dienst van het gevangeniswezen vergrijsden 
beambte) werd medegedeeld. Zij maakten er namelijk geen geheim van 
dat zij niet zonder bezwaar eene bevolking als de Leeuwardsche in het 
meel' lichtgebouwde Leidsche gesticht geplaatst 7.OudtlD zien, en dat zij 
vreesden dat het in dat geval later moeilijk zou blijken de bevolking 
er in te houden. 

Met' het oog op deze uitspraak is de ondergeteekende er niet gerust 
op of wellicht niet later nog meerdere thans niet te voorziene kosten 
noodzakelijk zullen blijken om aan het gesticht de zoo I.oodzakelijke 
soliditeit te verzekeren. 

Acht men in heL vorenstaande niet voldoende beantwoord de vraag, 
in het verslag tot den ondergeteekende gericht: ,. welke redenen hem 
bewogen heb ben aan het gesticht te Leeuwarden de voorkeur te geven 
boven dat te Leiden?" 

Tegenover den grond (minder juist werd hiel' van gronden gespro
ken) van den Minister MODDEltMAN, gelegen in de fundamenten voor de 
120 cellen, stelt de ondergeteekende over dat behalve de daarvoor ge
raamde /80 000, te Leiden nog andere, wellicht zeer aanzienlijke uit
gaven zullen worden gevorderd om het gesticht aldaar zoo goed en zoo 
stevig te maken als het behoort, terwijl, zooals hier achter zal blijken, 
de inrichting te Leeuwarden niet meer den /82000 zal kosten. 

Ook is het hier nog de plaats er op te wijzen dat - tenzij het 
Leidsche gesticht eene geheele zeer kostbare hernieuwing onderga -
met zekerheid kan worden voorspeld dat de kosten van onderhoud van het 
gebouw te Leeuwarden belangrijk minder zullen zijn dan van dat te Leiden. 

[Het gesticht tel Leeuwarden zou de ondergeteekende op de volgende 
wijze wenschen in te richten. 

Het [zuid-westelijk en het middenste gedeelte] zou voor de gemeen
schappelijk opgesloten en bestemd moeten blijven j in dat gedeelte vindt 
men tevflns de bureau x , wasscherij , keuken, badlokalen , school, hospitaal 
en alle verdere lokalen voor den huishoudelijken dienst. Een voldoend 
aantal zalen blijft over voor verblijf en werkplaatsen der 100 gemeen
schappelijk geplaatsten, en het kerklokaal aan de noordzijde, gelegen 
aan de grens van het cellulaire gedeelte, zou zoodanig worden ingericht, 
dat zoowel de gemeenschappelijk als de afzonderlijk geplaatsten de gods-
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dienstoefening bijwonen zonder met elkander in aanraking te komen. 
Het [noord-westelijk] gedeelte <IOU den cellulair en vleugel moeten 

uit.maken. Het zou bijna geheel van den grond af moeten worden op
getrokken: alleen aan de oostelijke zijde bestaat een klein gedeelte. Volgens 
opgave van den ingenieur-architect zou voor de uitvoering van dit werk 
eene som van J 82 000 worden gevorderd. 

Als men werkelijk gemeend heeft dat het in de bedoeling van den 
ondergeteekende lag om bestaande cachotten voor cellen te gebruiken, 
dan stelle men . zich derhalve gerust. De cellen te Leeuwarden zullen 
even groot worden als die te Leiden zouden zijn en als ze tegenwoordig 
te Groningen, Breda enz. worden gebou wd. Zij hebben eene afmeting 
van 4 X 2,60 X 3,20 meter, alzoo een kubieken inhoud van ruim 
33 kubiekmeter. Die inhoud voldoet volkomen, ook aan de eischen eener 
vijfjarige opsluiting. 

Het [oostelijk] gedeelte is thans bebouwd met weefzalen gelijkvloers, 
wnder verdieping. Deze zalen kunnen, ten behoeve der gemeenschappelijk 
geplaatsten, in den aanvang in gebruik blijven, maar dit zal niet lang 
noodig zijn, en de weverii zal spoedig naar het alcovengebouw kunnen 
worden verplaat~t. Ook de andere localiteit op dat achtergedeelte zal 
dan moeten worden ontruimd, en de bedoeling is dan van het gebeel 
beschikbaar geworden terrein gebruik te maken voor den bou weenel' 
gewone strafgevangenis, zooals er te Leeu warden ook nog eene zal 
moeten worden opgericht. Het gebouw van bet tucbthuis wordt dan wel 
kleiner dan bet thans is, maar dat is volkomen gelivenredigd aan de 
zoo veel geringere bevolking j en hetgeen er van af wordt genomen, wordt 
dan weder zeer goed benuttigd. 

Men heeft in het verslag ook de vraag gedaan of het voornemen 
bestond het oude personeel van het tuchthuis te bebouden, ook voor 
den dienst in het cellulair gedeelte. Een besluit daaromtrent zoude misschien 
een weinig praematuur zijn. Maar de ondergeteekende wil toch wel reeds 
antwoorden dat de zuiverheid van het cellulaire stelsel z. i. weinig gevaar 
loopt als de bewaarder, die op den corridor toezicht houdt, vroeger in 
eene gemeenschappelijke gevangenis werkzaam geweest is. 

Ten slotte moet nog Mne vraag worden beantwoord, namelijk deze: 
:0 welke bestemming denkt de Minister in zijn stelsel aan Leiden te geven ?" 
De ondergeteekende zou wellicbt op zijn beurt mogen vragen: welke bestem
ming denken de voorstanders van Leiden, yoor zoo verre ze echter niet 
met den Minister MODDI':LtMAN mede wenschen te gaan om Ommerschans 
en Veen huizen op te heffen, aan Leeuwarden te geven? Die wedervraag 
zou geoorloofd zijn omdat de vraag, wat men met een overblijvend gesticht 
wenscht te doen, veel van haar gewicht verliest, wanneer vast staat dat, 
hoe de beslissing ook valle, er in ieder geval één gesticht overschiet. 

Het antwoord nu is, dat de Minister daaromtrent de toekomst uitspraak 
<IOU laten doen. 

Welke bestemming hij mogelijk acht·? meerdere, te weten: 
Of die van een gewone strafgevangenis. Als later de raming van de behoef

ten aan cellen te gering mocbt bl'ijken of om andere redenen de behoefte 
toeneemt, dan zou men van de reeds meer genoemde fundamenten kunnen 
gebruik maken en er voor J 80 000 120 cellen op kunnen doen bou wen j 

Of die van bijwndere st,rafgevangenis voor in valiede mannen, bedoeld 
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in art, 7 § 2, Want raamde de Minister MODDERMAN het maximum dezer 
op 80, en kunnen deze te 's Hertogenbosch behoorlijk geplaatst, het zou 
kunnen zijn, ook al acht de ondergeteekende het zeer onwaarschijnlijk, 
dat later eene wijziging noodig is en over een grooter gesticht moet 
worden heschikt, 

Of die van huis van bewaring, ingeval het aantal tot hechtenis of 
detentie veroordeelden, die in gemeenschap eene straf van omstreeks 1 
jaar of langer moeten ondergaan, later eens zóó groot mocht. blijken dat 
de inrichting van een afzonderlijk gesticht, ter tegemoetkoming aan de 
overbevolking der anderen, wenschelijk werd, 

Of die van Rijksopvoedingsgesticht voor jongens, Ingeval de Kamer 
onverhoopt het voorstel van den ondergeteekende mocht verwerpen om 
het te Ommen te vestigen, aan welk plan de ondergeteekende om hierna 
[zie bij art, 8] te noemen redenen altijd verreweg de voorkeur zou 
geven, dan zou deze bestemming zeker zeel' ernstige aanbeveling verdienen, 

Dit zijn vier wegen, die de ondergeteekende mogelijk oordeelt, Wellicht 
komen er nog meer, Het zou daarom niet aan te raden zijn - en dit 
wordt ook nog door niets gevorderd - reeds thans te kiezen, 

En er is altijd nog een vijfde mogelijkheid ook, namelijk deze, dat 
de stad haar eigendom weer in bezit neme, omdat het Rijk er niet langer ge
bruik van wenscht te maken voor eene gevangenis, Het gesticht behoort aan 
de stad en werd in 1822 door haal' ten gebruike aan het Rijk afgestaan, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(10 Oclober 1883,) 

Amendement van den Ileer VAN EeK, 

strekkende, om in art, 7: 10 , tweede zinsnede, den naam "Leeu
warden" te veranderen in 'ti Leiden" , 

[ Dit amendement was een gevolg van ual, door helzelf(le lid vool'gesteld op 31'l, 8. 
2e lid; verg, dit, ook wal ue toelichling belreft, hierachter bij art. 8; het amendemeut 
op 8rt, 7 werd als vervallen beschouwd dool' de verwerping van dat op art, 8,J 

(11 October 1883,) 

De heel' A, MACKA Y: De eerste zaak die ik thans wensch te bespl'eken is deze: 
welke inrichting moet worden aangewezen VOOI' de zwaal'ste misdadigers, 

De Minister stelt, in tegenstelling met zijn ambtsvoorganger, het tegenwool'dig 
tuchthuis te Leeuwarden VOO!', 's Ministel's ambtsvoorgange!' meende dat het ge
bouw te Leeuwal'den het meest geschikt was VOO!' eene Hijks-werkinrichting, 
waarvoor het als gebouwd scheen, zooals hij zich uitdrukte, Mij dunkt dat hiel' 
wel eenige overdl'ijving heel'scht, Wanlleer die Ministel' el' allecn op uit was om 
naal' eene Rijks-wel'killl'ichting te zoeken, dan kon ik toegeven dat hij Leeuwarlien 
daal'vool' geen ongeschikte plaats vond, maal' hatl de Ministel' in de eerste plaats 
gezocht naai' de illl'ichting het meest geschikt om de zwaarste misdadigers te 
plaatsen, dan I rlunkt mij, moet in de alleree!'ste plaats de aandacht vallen op 
de gevangenis te Leeuwal'den, als het gebouw waal' men met de meeste gerust
heid die misdadigers kan opsluiten, Niet alleen is de inl'ichting van het gebouw 
uitel'st goed en doelmatig maal' tevens is pl'oefondel'vindelijk bewezen, dat het 
genoeg waarbol'gen oplevel't VOOl' de veiligheid van de maatschappij, daal' ontvluch
tingen bij kan:; onbekel1Ll zijn, lIet eenige bezwaar dat nog bleef bestaan was de quaestie 
of hr!L tnlg,llijk wa, urn bij rite gevangenis het noodige aantal cellen te bouwen, 
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Uit de dooI' dezen Ministel' ovel'gelegrle teekeningen blijkt echter, dat het 7eel' wel 
mogelijk is om bij de gevangenis te Leeuwarden eene cellulail'e gevangenis te bouwen, 
tel'wiJI de plaats die ongebruikt zou moeten blijven, wegens het gel'ing getal per
sonen die in het vervolg aldaal' zullen geplaatst worden , gelegenheid aanbiedt om 
een huis van bewa.-ing te zetten. Wat dit punt betl'eft meen ik dan ook ten volle 
met het vooI'stel van dezen Ministel' te kunnen medegaan. 

(10 October 1883.) 

Amendement van de heeren VAN BAAlt en SCIlAEPMAN, 

strekkende om in art. 7 , 2°., laatste zinsnede, weg te laten de woorden: 
»te Eindhoven" en in de plaats daarvan te stellen: »te Amersfoort.", 

Dit amendement was ingediend met de volgende schriftelijke toelicltti'Tl[J: 

De tegenwoordige gevangenis te Eindhoven is voor de bestemming, 
daaraan bij dit ontwerp toegedacht, geheel onge~chikt, en kan daartoe 
niet zonder algeheele verbou wing, althans niet zonder aanzienlijke kosten 
worden ingericht. Integendeel is zij uitnemend geschikt voor huis van 
bewaring, hetwelk voor de kantons Eindhoven en Oirschot onmisbaar is. 

Het gebouw overigens, hetwelk te Amersfoort moet worden ingericht 
voor meisjes (art. 7, 3°.) I kan gevoegelijk - zeer zeker met veel ge
ringer kosten - tot een gevangenis voor vrouwen (art. 7, 20.) wor
den uitgebreid; waardoor tevens wordt verkregen, dat beide door Mne 
administratie kunnen worden beheerd, 

De heel' VAN DAAR: De tegenwoOl'dige il11'ichting der gevangenis te Eindhoven, 
die nu bestemd wOl'dt voor gevangenis voor vl'ouwen , vel'keert in dergelijken toe
stand, dat zij onmogelijk daal'toe kan worden gebezigd, zondel' algeheele verbou wing, 
althans zondel' zeer aanzienlijke kosten. Om maal' iets te noemen, geef ik aan dat 
de vel'diepingen van het gebouw zeer laag zijn, de il11'ichting slecht, terwijl er vol
stl'ekt geen wandelplaats is. Als ik mij niet vel'gis en het niet onbescheiden is het 
te zeggen, dan zijn de eigen ambtenal'en van het Ministel'ie van dien toestand vol
komen ovel'tuigd,... !Tet is onmogelijk dat de gevangenis te Eindhoven gebruikt 
wordt voor het doel, waarvoor zij nu bestemd wOI'dt, zonder algeheele verbouwing 
of zeel' aanzienlijke kosten. 

Daa I'bij komt dat een huis van bewal'ing VOOI' de kantons Eindhoven en OÎl'schot 
aldaar onmisbaal' is. EI' zijn niet zoovele deugnieten, maal' de afstand is zoo gl'oot 
dat zonder gl'oot ongerief en enol'me kosten, men niet zontlel' een huis van bewaring 
kaM blijven De gevangenis te Eindhoven nu, is VOOI' een del'gelijk huis van be
wal'ing uitnemend geschikt. 

Wat nu de verplaatsing naar Amel'sfool·t betl'p.ft, 
Ik heb 'OOI' Amel'sfool,t op zich zelf niet zulk eene groote vool'liefde. Als soms de 

Ministel' of iemand andel's mOl'ht meenen dat die gevangenis eldel'S betel' geplaatst was, 
ik zou er geen kabinetsquaestie van maken. Maal' het komt mij voor dat te Amel·sfool·t, 
waal' toch moet gebóuwd wOI'den, dat gesticht gevoegelijk zou kunnen wOl'den uit
gebl'eid en geschikt gemaakt ook VOOI' deze V1'oU\ven Behalve de uitspal'ing van kosten 
van vel'bouwing, kan men dan ook volstaan met eene administo'atie te Amel'sfoort, 
tel'wijl VOOI' Eintlhoven wedel' eene geheel nieuwe zou moeten worden ingericht. 

(11 Oclob~r 1883 .) 

De heel' DU TOUR VAN DELLlNCHAVE, jJlinister V(ln Jus/itie: Toen de geachte 
afgevaal'digde uit Eindhoven heeft "oorgesteld , Amersfoort aan te wijzen , heb ik 

---- ---
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mij afgcvmagd: is het mogelijk da(lI'in toe te stemmell, want W'l1IneCI' A mel'sf,)ol,t 
geschikt is, waal'om dan niet aan dien wensch voldaan? 

Maal' is el' een bezwaal' tt'gelJ, Eene gevangenis voor vel'ool'deelde vl'ouwen boven 
tie 60 ja l'en kan niet gepaal'(\ gaan meL eene gevangenis voor gestrafte meisjes, Oovp.n
dien is el' geen plaats in Amel'sfool,t om vl'ouwen en meisjes in hetzelfde gesticht te 
kunnen opnemen, Men zou dus twee gevangenissen moeten maken . Dit is zeer kost
baal' en daal'om te verwel'pen, Ik heb evenwel getl'acht de solutie op eene andpre wijze 
te vinden en nagt'gaan of het mogelijk was de gestrafte meisjes te Deventel' te plaatsen, 
Dit heeft evenwel ook een bezwaar, daar de gevangenis is ingericht VOOI' 19 cellen , 
die men dus zon moeten dOOl'slaan en afbreken, 

Nu heeft de heer Van Baar gewezen op de gl'oote kosten die men te Eindhoven zou 
moeten maken om het huis van bewal'ing tot gevangenis in te l'ichten, Eenige uitgaven 
zullen el' natulIl'lijk gemaal<t moeten wOl'den, maal' zij zullen niet zeel' aanzienlijk zijn. 
Ik moet het Regeeringsvool'stel blijven handhaven, omdat ik geen andere en betel'e 
plaats dan Eindho\'en weet, 

En had die geachte afgevaal'digde bezwaal' tegen de plaats als plaats? Vo!stl'ekt niet, 
Zijn bezwaal' was dat hij liever het huis van bewaring in de hoofdplaats van dat kanton 
zou willen behouden, Maal' dat kan men wel voo I' iedel'e kantonnale hoofdplaats eischen . 
Trouwens dat denkbeeld is reeds vel'WOl'pen bij art, 6, alinea I, Die huizen van bewal'ing 
moeten even als de stl'afgevangenissen zoo\'eel mogelijk op de al'l'omlissements-hoofd
plaatsen, maal' niet op de kantonnale hoofdplaatsen gevestigd zijn, 

En is het nu misschien eene onl'echt\'aal'digheid tegenover Eindhoven om het daal' 
op te hefTen, tel'wijl men het in andel'e plaatsen laat bestaan? Dit is eene quaestie van 
afstand, En dan wensch ik <>1' op te wijzen dat de afstand van Eindhoven naai' den 
Bosch slechts 3] kilometers bedl'aagt, terwijl anrlere kantonnale hoofdplaatsen \'eel 
vCl'del' van de al'I'olHlissements-hoofdplaats vel'\vijderd zijn. Helmond ligt bijvoodleeld .j.8 
kilometm's van Roel'mond, Bel'gen op Zoom 37 kilometel's van BI'eda , terwijl in andel'c 
,;treken vall ons vadel'land de Imntonnale hoofdplaatsen nog veel verder van de al'I'ondis
sements-hoofdplaatsen verwijderd zijn, Dus onrechtvaardig is dit voorstel niet. 

De heel' SCHAEPMAN: De bezwaren tegen het amendement somt de Ministel' op de 
volgende wijze op, Twee gestichten te A mersfOOI'l zijn, zegt hij, onmogelijk, Ik ant
wool'd i1aal'op, dat twee gestichten aldaar in den stl'ikten zin van het wool'd ook niet 
nOOllig zijn, Men kan beide gestichten - een zou dienen VOOI' 20 meisjes en de andere 
VOOI' 15 vrouwen - onrlel' één dak en ondel' Mne arlministratie vel'eenigen, En wan
lleel' dit nu al eenige meel'del'e kosten in den bouw zou na zich slepen, dan zou toch 
op het beheer bij dejaarlijksche uitgaven zooveel wOl'den uitgespaal'd, dat die meel'del'e 
kosten indel'daad geene schade VOOl' de schatkist zouden oplevel'en, rndien echter de 
Ministel' het onmogelijk acht om te Amel'sfoOl't deze beide gestichten te vel'eenigen, 
dan wensch ik hem de vraag te stellen of hpt niet mogelijk zou zijn het gesticht dat 
nll te Eindhoven zal worden opgel'icht, eenvoudig te brengen in GOI'inchem, waal' toch 
l'eeds een del'gelijk gesticht aanwezig is, en waal' - naai' ik meen - de noodige 
ruimte ook zal kunnen worden gevonden? 

De Ministel' zegt dat het eigenlijke doel van heL amendement is het huis van be
wal'ing te Eindhoven te behouden, 

Ik moet toegeven, dat deze bedoeling niet geheel zonder invloed op de indiening 
van het amendement is gebleven, , , . 

Wanneer de Ministel' zegt: op die wijze kan icdel'e kantonnale hoofdplaats een huis 
van bewaring vOI'dm'en, dan antwoOl'd ik hiel'Op, dat ik nog genoeg vertrouwen in 
de Regeering stel, dat zij die onbescheiden eischen wel zal weten af te wijzen, 

Maal' Uil I.egt de Minister: dat huis is te Eindhoven niet volstl'ekt noodig , en hij 
wijst ons op ,len gl'ooteren kilometel'-af~tand die el' tusschen Helmonil en Roel'll1ond 
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CIl eClligc aurlcl'e dool' hem genoemde plaatsen be, taat. Mag ik den Ministel' Vl'agen of 
Iie kilometel'-afstanc\ hiel' besli ' send is en of de mem'del'e bevolking vall een al'I'ondisse
ment hiel' niet tel' zake afdoet; of hiel' de omstandigheid niet moet wegen, dat 
het :1I'I'ond issement 's-Hertogenbosch het gl'ootste is van Nederland; of hiel' niet in 
I'ekening moet wOl'den gebl'acht dat het al'l'onclissement acht kantons telt; of hiel' 
niet moet wOl'den gelet op eene andel'e bijzondel'heid, dat hiel' namelijk niet de 
afstand mn de hoofdplaats Eindho_en tot 's~Hel'togenbosch beslissend is. maal' de 
afstanl! van andel'e gemeenten, die ondel' het kanton behool'en en zich zeel' vel' 
tot aan de Belgische gl'enzen uitstrekken ' " 

De heel' OU TOUR VAN BELLINCHAVE, Ahnislel' va" Jusliûe: Ik zal alleen ant
woorden op de Vl'agen die de geachte afgevaal'digde heeft gedaan, en zeggen dat te 
Gol'inchem 33 cellen zijn, Nu is het zekel' dat de ovel'tollige cellen, want el' zullen 
el' voortaan niet meel' dan 15 in gebl'uik zijn, zullen worden afgebl'Oken; maal' dit 
sleept altijd eenige kosten na zich, Als de Vel'gadm'ing geen bezwaal' ziot om de 
Regeering te machtigen tot het doen van eenige meerdere uitgaven, dan zal ik 
mij niet vel'zetten tegen de aanneming van het amendement. 

(lO Oclober 1883,) 

Amendement del' heel'en VAN DElt KAAY, KIST en VAN EeK, 

strekkende 0111 in art, 7 , lslC lid, 3°, in plaats van »voor do jongens 
aan den Kruisberg bij Doetinchem" te le~en: .VOOI' de jrmgens voo1'loopig, 
totdat voO!' hen een gesticht zal zi)n aangewezen, aan den Kl'uisberg bi) 
Doetinchem" , 

en om in art, 8, laatste lid, in plaats van" voor de jongens te Alkmaar 
en te Ommen", te lezen: »VOOI' de jongens te L1lkmaw' en llalt den Kruisberg 
bij Doetinchem", 

Dit amendement werd ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

Met den Minister ~ijn de ondergeteekenden van meening , dat een rijks
opvoedingsgesticht, zal het aan zijn doel beantwoorden, althans niet meer 
dan 200 jongens moet bevatten, De gestichten te Alkmaar en aan den 
Kruisberg zijn ingericht voor 200 en 194, alzoo te zamen voor 394 
jongens, Het aantal jongens die, als gehandeld hebbende zonder oordeel 
des onderscheids , niet zijn veroordeeld, maal' naar een opvoedingsgesticht 
verwezen, bedraagt thans 311, neemt voortdurend toe, en zal licht tot 
400 kunnen stijgen, (Zie Memorie van Beantwoording van het Voorloopig 
Verslag van het tweede onderzoek in de afdeelingen [hiervoor bI. 103].) 
Worden beide gestichten voor rijksopvoedingsgestichten bestemd, dan zal 
alzoo in de behoefte worden voorzien zonder dat eenige uitgaaf noodig 
is, en de gestichten zullen noch te groot noch ie klein zijn , 

Voor de vel'ool'deelde jongens acht de Minister een gesticht noodig dat 
een maximum van 100 jongens kan bevatten, (Memorie van Beantwoor
ding van het Voorloopig Verslag van het tweede onderzoek in de afdee
lingen [hiervoor bI. 107].) De ondergeteekenden achten dit maximum nog 
te hoog gesteld, Men schijnt steeds meer geneigd om aan te 11emen dat 
beschuldigden of beklaagden heneden de 16 jaren zOI~del' oordeel des 
onderscheids hebben gehandeld, Volgens de gerechtelijke statistiek van 
1881 is de verhouding van de veroordeelden beneden de 16 jaren tot 
het gezamenlijk bedrag dor veroordeelden in de laatste tien jaren bij de 

-- .-
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gerechtshoven gedaald van 3 pct, tot 1 pct, en bij de anondissements
rechts banken van 4 pct, tot 3 pct, Werd het gesticht aan den Kruis
berg (ingericht voor 194 jongtns) voor hen bestemd, dan zou het althans 
voor de helft ongebruikt blijven, terwijl een nieuw opvoedingsgesticht 
voor 200 jongens opgericht zou moeten worden, Wordt daarentegen het 
gesticht aan den Kruisberg voor opvoedingsgesticht aangewezen, dan zal 
een nieuw gesticht moeten worden ingericht voor ten hoogste 100 ver
oordeelde jongens, De ondergeteekenden achten het beter daarvoor de 
plaats in dit wetsontwerp niet aan te wijzen, Dit kan een onderwerp 
van nadere overweging en van een latere wetsvoordracht uitmaken, waarbij 
ook Ommen in aanmerking zou kunnen komen en eene beslissing zou 
kunnen worden genomen of, en in hoeverre, opleiding tot het land
bouwbedrijf wenschelijk geacht moet worden, 

Voorloopig zouden de jongens aan den Kruisberg kunnen blij ven en 
eene afzonderlijke klasse kunnen vormen, 

De heer KIST: De Ministel' stelt [VOOI' de twee opvoedingsgestichten voor jongens] 
VOOI' Alkmaal' en Ommerschans, waal'aan om euphemistische redenen thans de 
naam Ommen gegeven WOl'dt. Ten aanzien van dit vooI'stel zijn in de afdeelingen 
een aantal vragen tot den Ministel' gel'icht, die de Minister zeel' volledig en - wat 
nog meel' waard is - zeel' openhartig beantwoord heeft, zoodat aangaande de 
plannen van den Minister ten aanzien van de illrichting van Ommel'schans VOOI' 
jongens geen twijfel bestaan kan, 

De Minister wil van het gesticht niet maken eene colonie agricole of een nieuw 
ingericht opvoedingsgesticht, zooals te Alkmaal', 

De Minister wil het bestaande gebouw eenvoudig gebruiken . Ingebl'uikneming 
van het bestaande is d us de bedoeli ng, 

Van de 100 jongens (wellicht later 200) die men verwacht, zal de eene helft den 
landbouw beoefenen. "Even als thans zullen zij onder de leiding del' hoevenaars boeren
arbeid verl'ichten'" De andere helft zal een ambacht leeren, "En": zegt de Ministel' , 
"even als tl/ans te Ommersc!tans met de bedelaars !tet geval is, zal latp)', als de b,delaars
bevolking door eene jongensbevolking is vervangen, een gedeelte daarvan binnenshuis en een 
gedeelte op liet land moeten werken ." Kleeding, voeding, dagvel'deeling enz. zullen 
overigens volgens de plannen des Ministers te Ommen op dezelfde wijze geregeld 
zijn als te Alkmaar, 

Bestaat el' alzoo ten aanzien van de plannen des Ministers geen twijfel, zoo kan 
hetzelfde niet gezegd worden omtl'ent de deugdelijkheid diel' plannell, die verschil
lende vragen bij ons doet rijzen, 

Zal die im'ichting, welke do(\I' de voorstanders van de bedelaal'Skoloniën genoemd 
wordt een aschbelt van de maatschappij, als noodzakelijk kwaad, als veiligheidsklep 
geduld, geschikt zijn om vel'waal'loosde knapen te vormen tot nuttige leden del' maat
schappij, naai' het schoone ideaal dat de Ministel' daal'omtrent in de stukken heeft 
ontwikkeld? Zal zij lIiet veeleel' eene pepinièl'e vOl'men voor de bedelaal'sgestichten? 

Zullen de gebouwen, die naai' het oOl'deel van bevoegde personen in hoogst 
ellendigen toestand vel'keel'en, en thaIIs een 900 bedelaal'S opnemen, wel geschikt 
zijn voor de huisvesting van 100, latei' misschien 200 jongens? 

Wel zegt rle Minister dat een gedeelte ongebl'uikt kan blijven, maal' zal dat niet 
belemmerend wel'ken op het toezicht? Ook mag men niet uit het oog verliezen, 
rlat dit ongebl'uikt gedeelte del' gebouwen toch een groot onderhoud zal kosten. 

Vet'der rijst de vl'aag of deze kolonie, die 700 hectal'en groot is, waal'van -150 hectaren 
gebl'acht zijn in cultuur van vel'schillende SOOl't, een geschikte oefeningsschool zal zijn 
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voor de jongens en of de ,'esuItaten daa,'van wel betel' zullen zijn dan ten aanzien van 
de bedelaars, Die bedelaa,'s toch, hoe ook naa,' het heet voo,' den landbouw gevol'lnd , 
blijven zich daa,'aan niet wijden, maa,' haasten zich om naa,' de groote steden te komen, 

Dan is hie,' de vraag of bij de jongens de al'beidsk,'achten zullen wo,'clen gilVonden 
om die 120 hectaren behoo"'ijk te exploiteel'en; men neme toch in aanmel'king, dat de 
knapen jong zijn en slechts een viel'de van hen den leeftijd van 16 jal'en heeft bereikt, 

Ten slotte wijs ik op het zeel' kostbarc beheer dat de Ministel' zich voo,'stelt in 
verhouding tot het zeel' gering aantal jongens, Het beheer wordt geraamd opj20 676, 

Om deze ,'edenen meen ik, dat het gesticht te Ommel'schans niet geschikt is voor jon
gens, In de plaats daarvan wenschen wij den K"llÎsbe"g aangewezen te zien, Ik kan hier 
zee,' kort zijn, omdat de Kruisberg aanbevolen is èn doOI' den vorigen Minister èn dOOl' 
den tegenwoordigen, 

Deze Minister zegt: wannee,' wij willen komen tot één gesticht voo,' jongens, dan is 
el' geen geschiktel' plaats, Omtrent dit punt bestaat el' dus tusschen beide Ministers en 
ons geen verschil. 

Wanneel' de Kl'uisbel'g bestemd wOl'dt voor opvoedingsgesticht, dan moet el' een ge
sticht gevonden worden VOOI' de veroordeelde jongens, die thans daar verblijven, Op 
dit oogenblik is Cl' geen gesticht aanwezig en het is daarom dat wij voo,'stellen om 
voorloopig, totdat daal'omt,'ent een nader, en, zoo wij hopen, cen spoedig voor tel 
door den Minister zal wOl'den gedaan, al de jongens op den Kruisbe"g te plaatsen, 
natuurlijk in afgezonderde gedeelten, 

Op het oogenblik is e,' nog, hoewel nauwelijks, op den Kruisbel'g plaats voo,' beide 
categol'iën, Daal' de aanwijzing van een gesticht betel' dOOl' de Regeel'ing kan geschiedcn 
dan dool' ons . stellen wij voor voorloopig den toestand te laten zooals hij is, 

Dc heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND : Mocht dit amendement worden aange
nomen , dan zou de Kruisberg voorloopig worden ingericht voo,' vel'oordeelde m 
niet-vcroOl'deelde jongens, Dit nu verdient, mijns inziens, alleszins af keuring, en 
wel om twee redenen , 

In de eel'ste plaats op gl'ond van het feit dat dan een gl'oot bestaand euvel, dat 
namelijk van de weinige plaatsl'uimte, niet wordt weggenomen, Zoo als de gestichten 
thans zijn ingel'icht - en de geachte vooI'stellers zeggen het zelven in hunne toe
lichting - is el' te Alkmaar VOOI' 200 jongens plaats en aan den Kl'uisbel'g VOOI' 
l\H, te zamen voo I' 39,j. jongens, Nu is het echtel' een feit, dat el' op dit oogen
blik )'eeds meer dan 430 jongens in de beide gestichten zijn, en er dus overbe
volking bostaat, Dien toestand wenschen de geachte voorstellers te bestendigen, 
In het belang van onze jeugd - want ik hecht inde,'daad veel aan deze gestichten
schijnt bestrijding van dit voo,'stel mij plicht, 

Een tweede zoo mogelijk nog el'l1stiger bezwaar is: de allel'bedenkelijkste samen
voeging van ve"oo,'deelde en niet-ve,'oordeelde jongens, 

Men heeft Cl' inde,'tijd terecht veel ovel' geklaagd, dat el' te Rotte,'dam een gemeen
schappelijk huis was VOIJI' vc" ûo,'deelde en VOOI' niet-veroordeelde jongens, Mlln ging 
dezelfde g,'oote deur binnen en aan het publiek was het onbekend of men ,'echts of 
links van de deU!' ve,'blijf hield, of men tot de vel'ool'deelden dan wel tot de niet
veroordeelden behool'de, 

Het nieuwe Wetboek van St''Rfrecht hellft een sche,'p ondel'scheid gemaakt tusschen 
opvoedingsgest:chten en huizen waal' straf wOl'dt onde"gaan, Welnu, op dit oogenblik 
heeft men dOOl' den nood gcd,'ongen een zeker aantal jongens uit Alkmaal' moeten 
plaatsen op den K,'uisberg, maal' in deze Ve"gadCl'ing is tegen deze handelwijze altijd 
met kracht opgekomen , Dien toestand tP. bcstendigcn is indel'daad aan g,'oote bedf'nking 
onde,'hevig, Ik zal zoo ko,'t mogelijk zijn, maal' het zij mij ve"gund de aandacht te 
vestigen op hetgeen wij villflen in het Voorloopig Verslag op het lVde hoofdstuk del' 
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begl'ooting VOOI' het jaal' 1880, Men leest daal' op bl~dzijde 12 bij art. 40 : "In meel'tlerc 
afdeelingen vl'oeg men of de Regeering VOOl'nemellS is de verplaatsing vall jongeliedcn 
uit het huis van opvoeding en vel'betering te Alkmaal' naaI' den Kl'uisbel'g nog lang te 
IatelI vool'tdul'en In het vOl'ige jaal' toch (zie Handelingen bI. 319 en vel'v,) wel'd 
doOI' den toenmaligen Ministel' van Justitie in de zitting van 7 December uitdrukkelijk 
vel'klaal'rl, dat die ovel'plaatsing slechts een lijdelijke maatl'egel was, geil omen met 
het oog op cle bestaande ovel'bevolking te Alkmaal', Sedel't is echter t.laal'in geene 
verandering gekomen, en daal' de aanVl'aag VOOI' laatstgenoemde inrichting geheel 
gelijk is aan die van het vorig jaar, zoo Vl'eesde men maal' al te zeel' dat tie maat
regel een bliivelld kal'akter zou aannemen , Met het oog op het vroegel' reeds bespl'oken 
vel'derfelijk beginsel, dat daal'dllOr vrijpnprokenell, die in een huis van opvoeding en 
verbetel'ing te huis behool'en, met veroordeelden in een en dezelfdp. im'ichting wor
den te zamen gebracht, wenschte men te vernemen wanneer die ovel'l'laatsing een 
einde zal nemen," 

Ik "el'heug mij , dat ik mij te dien aanzien mag beroepoll op den Minister Mod
derman , en in hem een bondgenoot vind VOOI' de bestrijding van het nu behandelde 
amendement, Want wat antwoordde die bewindsman op de aanmerking van het 
Vool'ioopig Vel'slag 7 Niets meel' of nillts minder dan dit: "De ondergeteekende zal 
niet beproeven de vereeniging van vl'ijgesprokene en vel'oordeelde jongelieden in 
éénzelfde (stl'af)gesticht Zl'ifJ al. tijddiJlcen, dool' plaot"gebrflc uilge/okten maottegel te 
verdedigen, Intusschen is het niet altijd mogelijk dadelijk een einde te maken aan 
een toestand welken men afkeurt. Zoodl'a slechts eenigszins mogelijk, zal de vel'
eeniging ophouden," 

Men vindt dit op bI. 11 van tie MemOl'ie van Antwoord, 
Welnu, bij dit wetsontwerp is ten volle gelegenheid om dit euvel te doen ophouden, 

en ik zou het ten zee l'S te betl'euren, indien zulks voorloop;g niet geschiedde en de 
tegenwoordige toestand nog wel dool' de wetgevende macht zoude wOl'den bestendigd, 

Nog eene enkele opmel'king, ze is deze: EI' is dool' de geachte vooI'stellers op ge
wezen, dat men ook op den Kl'uisberg gelegenheid heeft dit doel te bereiken, dOOI' 
in hetzelfde gesticht afscheidingen te maken tus -chEln vel'oordeeltle en niet-veroor
deelde jongens Die bewel'ing kan ik echter niet zonder een woord van besliste 
tegenspraak vool'bijgaan, 

Wat is de zaak 7 Op den Kl'uisberg bevinden zich op het oogenblik vel'oordeelde 
en niet-veroordeelde jongens, en hoe zijn die nu afgescheiden 7 Wèl in de slaap
\'el'tl'ekken, maal' "iet in de werkplaats, tli_t in de school. Dit ware tl'ouwens in 
zoodanig gesticht eene onmogelijkheid, Hoe zou men daal' dubbele scholen en 
dil bbele wel'kplaatsen kunnen inrichten 7 

Die jongens zijn dus slechts voor een gedeelte van den dag gescheirlen, en kunnen, 
zoolang het gesticht bestaat, zonder aanzienlijke kosten ook nie t betel' gescheiden 
worden Het amendement handhaaft dus een gebrekkigen, verdel'felijken toestand, 

(l JOclobel' ] 883,) 

De 1Ieel' A, MACKA Y: De Minister wil een nieuw huis van opvoeding bestemmen 
VOOI' 200 jongens in Ommen en den Kl'uisbel'g laten voor de hoogstens 100 verool'
deelde jongens, Elkeen nu, die den Kruisbel'g kent, zal het met mij eens zijn, dat el' 
moeilijk, niet alleen in Nederland maal' ook in het buitenlanrl, eene inrichting kan 
gevonden worden die zoozeel' den naam vel'dient van een gocd en degelijk gesticht 
als het gesticht VOOI' jongens ah!aal', Die inrichting is voo I' 200 jongens op I'uime 
sdlaa I gebou wd; dat getal kan el' dan ook zeel' gemakkelijk en zeel' goed geplaatst 
wOI'den, Nu zou het, dunkt mij, zeel' jammeI' zijn, wanneer dit gesticht aangewezen 
W(' I',] VOOI' eene categol'ie van jongens, die zekel' nooit meel' dan 100 zal bellt'agen , 
naar mijn idee zelfs aanrnel'kelijk min(lel', en bijgevolg VOOI' een gl'oot gedeelte leeg 
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zou staan, liet amendement van den heer van del' Kaay c, s., waal'in vool'gesteld 
wordt zoo wel den Kruisbm'g als Alkmaar voor opvoedingsgestichten te bestemmen, 
komt daarin te gemoeL Zoo dit aangenomen wurdt, heeft men nog slechts een 
klein gesticht VOOI' de veroordeelde jongens in te richten, 

Dp.zelfde heeren hebben een amendement op al't, 7 voorgesteld, waarbij echtel' 
die quaestie in het midden gelaten wOI'dt, en volgens hetwelk de vel'oordeelde 
jongens vooJ'loopig op dell ](I'uisbel'g zullen blijven 

Gisteren hebben wij reeds van den heel' Beelael'ts gehool'd, dat die vel'eeniging, al 
is ze ook tijdelijk dOOI' de noodzakelijkheifl geboden, niet gehandhaafd mag blijven 
maal' daal-aan zoo spoedig mogelijk een einde moet gemaakt worden, en dat wij niet, 
dOOI' haal' in deze wet op te nemen, ze mogen bestendigen, Ik ben het ,Ia:u'mede ten 
volle eens, Men vergete toch vool'al niet dat deze wet eel'st in wel'king treedt tegelijk 
met het Wetboek van Stl'afl'echt, en dat als wij nu in deze wet bepalen dat die toe
stand voorloopig aldus moet blijven, dat beteekent dat die vOOl'loopige toestand ook 
bij de invoering van dat Wetboek zal blijven voortduren. 

Mij dunkt dat wij hiel' dit niet mogen doen ' maar eene plaats voor dat gesticht in 
deze moeten aanwijzen, 

Wel heeft de heel' Kist el' op gewezen dat Ommen mindel' geschikt is, doch al kan 
ik de bezwaren van den heel' Kist eenigszins deelen, toch acht ik het betel' nu wij 
geen andel'e plaats kunnen aanwijzen en Ommen toch veel voor zich heeft en ook doOI' 
den Ministel' wordt aangewezen, om als opvoedingsgesticht van 200 jongens te dienen, 
het gesticht V001' de 100 veroordeelde jongens te Ommen te vestigen, 

Om in het kOl't te resumeeren, is het verschil tusschen den Ministel' en mij dit, 
dat, tel'wijl hij een nieuw gesticht v60r 200 jongens wil inrichten en het beste ge
sticht, dat wij hebben, voor een groot gedeelte ongebl'uikt wil laten, ik dat laatste 
aan zijne bestemming wil laten beantwoorden en een kleiner gesticht V001' 100 jongens 
wiJ laten inl'ichten, zooveel mogelijk ingel'icht als de Krllisbel'g, 

Ik geloof dat dit plan zich wel'kelijk aanbeveelt zoowel omdat dit het zuinigste is, 
als omdat wij dan tevens op de beste wijze gebruik maken van de bestaande illl'ichtingen, 

Ik heb J'eeds gezegd dat ik mij wel kan vel'eenigen met het amendement van den 
heer Van der Kaay c, s, op art. 8, maal' niet met dat op art, 7, omdat het de quaestie 
onbeslist laat, Ik geloof dat wij geroepen zijn ook die vI'aag te beslissen, Hoezeer ik 
dus Schl'oom het getal amendementen nog uit te bl'eiden, meen ik el' toch toe te moeten 
overgaan, omdat ik niet de eenige ben die dien voodoopigen toestand op den KI'uis
berg afkeur, 

Amendement van den heer A , MACR~Y, 

strekkende om in art, 7, 1ste lid, 3°, 2de zinsnede, in plaats van: 
"voor de jongens aan den Kruisberg bij Doetinchem" te lezen: "VOOI' 

de jongens te Ommen, " 

De heer KIST: Ik moet erkennen dat el' in hetgeen gisteren dOOl' den heel' Beelaerts 
en heden door den heer Mackay tegen ons amendement op alt 7 is aangevoel'd, veel 
waal'S gelegen is, Indel'daad kan niemand méér dan wij de gezamenlijke opsluiting van 
vel'oordeelde jongens en opvoedelingen in één gesticht afkeUJ'en. Wij hebbell dan ook 
het VooI'stel om de vel'oordeelde jongens voo1'loopig op den Kl'Ilisberg te plaatsen alleen 
gedaan, omdat ons op het oogenblik geen geschikte plaats bekend was, enkel dus 
faute de miela', Maal' nu el' een voorstel van den heer Mackay komt waal-bij eene 
plaats w01'dt aangewezen, zou ons amendement kunnelJ vervallen \Vij meenden de 
nl\(lel'e aanwijzing van een gesticht aan de Regeering te kllllllen overlaten en hebben 
ook bepaaldelijk de hoop uitgedl'ukt dat de Minister spoedig met een zoo~anig voorstel 

----- -
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voor den dag zou komen; maal' nu een lid del' Vel'gadel"ing zulk een vOOl'stel l'eeds 
gel'eed heeft, zal el' voor on:l geen bezwaar bestaan om van die gelegenheid gebnlik 
te maken, en ik doe hierbij uitkomen dat de heel' Mackay uitdmkkelijk heeft gezegd, 
dat hij van het gesticht te Ommen niet eene landbouwkolonie wiltJe maken, want 
wal'e dit lIet geval, dan zou daal'tegen bij mij bezwaal' bestaan, 

Maal' nu uedoeld wordt een gesticht te vestigen te Ommen geheel ingel'icht als dat op 
den KI'uisbe.'g, doch op veel kleinel' schaal, nu geloof ik dat daartegen geen bezwaal' is, 

Ik mag dus, ook namens mijne geachte medeleden, de heeren Van del' Kaa)' en Van 
Eck, medegaan met hetgeen voorgesteld wOl'dt dOOI' den heel' Mackay, en tl'ek ons 
amendement op al't, 7 in, Dat op art, 8 blijft echter gehandhaafd. 

De heel' VAN BLUM: Het zou mij genoegen doen, wanneer de Kamel' mocht 
kunnen besluiten, het amendement van den heel' Mackay aan te nemen. Ik geloof, 
dat het eene verbetering van de wet zou zijn. De beide gestichten Alkmaal' en de 
Kruisbel'g zijn zeer zekel' verreweg de meest geschikten om de opvoedelingen te 
plaatsen, die thans alleen te Alkmaal' zijn, terwijl daarentegen Ommen meel' ge
schikt zal zijn VOOI' die jeugdige veroordeelden, welke thans aan den Kruisbel'g 
zijn, waal' de localiteit veel te gl'oot is, 

De localiteit te Ommen zal zeel' gemakkelijk en met betrekkelijk weinig kosten 
kunnen worden ingel"icht om voortaan te dienen voor de jeugdige vel'oordeeldeu 
van Doetinchem, Daarom meen ik de "I'ijheid te mogen nemen om den Ministel' 
in ovel'weging te geven om het amendement ovel' te nemen. 

De heel' OU TOUR VAN BELLINCHAVE, )tinistp.r van Justitie: Gaurne neem ik 
den l'!Lad aan van den heer Van Blom. Ik volg zijn advies en verklaal' el' geen 
bezwaar in te zien om Ommen als gesticht voor verool'deelden aan te wijzen. Dit 
amendement zal del'halve geen punt van discussie meel' behoeven uit te maken, 
want ik neem het ovel'. Alleen eene opmerking nog. Men heeft beweerd dat het 
gesticht te Ommen te gl'oot zou zijn. Maal' el' zijn voorbeelden in EUI'opa, dat bij 
een minder getal vel'pleegden de gestichten nog eene gl'ootel'e oppel'vlakte hebben, 
Te Hall in Zweden is een gesticht voor opvoedelingen, waarin plaats is voor 300, 
tel'wijl el' slecht~ 100 zijn, en dat 800 hectal'en gl'oot is, dus honderd meel' dan 
dat in Ommen. Ik kan tot geruststelling van de Vel'gadel"ing daaromtl'ent mede
deelen, dat de kosten van verbouw zeel' gCl'ing zijn. Er zijn op het binnenplein 
twee vel'vallen steenen gebouwen, die geheel moeten worden afgebl'oken, maur 
waarvan de wedel'opbouwing niet noodig is, Het gebouw van den adjunct-dil'ecteul' 
kan met de vrijkomende materialen voor weinig geld in goeden staat gebl'acht 
wOl'den, zood at het voorstel geene financiëele bezwaren oplevert. 

[Bet amendement van den heer VAN EeK verviel; dat van de beeren VAN .!:lAAR en 
SCHAEPMAN werd met 38 tegeu 34 stt>mmen verworpen; dut van de heeren VAN DER 
!\AAY, KIST en VAN ECK op art. 7 werd ingetrokken, en dat vno den heel' MAC, 
KA Y werd door oe Rcgeeriug overgenomen.] 

Eindverslag van de Eerste Kamer, 

In eene afdeeling werd gewezen op de wenschelijkheid dat de jonge
lieden uit de opvoedingsgestichten ontslagen eene pldatsing in de maat
schappij mochten vinden, waardoor zij op eene gepaste wijze in hun 
onderhoud kunnen voorzien, De aandacht der Regeering werd op dit punt 
gevestigd, opdat de vruchten van deze nuttige gestichten niet later, bij 
gebreke van een geschikten werkkring voor de jongelieden, weder ver
loren gaan, 
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Beraadslagingen in de Eerste Kamer, 

(28 Decembel' 1883,) 

De heel' OU TOUR VAN BELLINCHAVE, lIfillister Vil". Jl/stitie : De wensch is uit
gespl'oken "dat de jongelieden uit de opvoedingsgestichten ontslagen eene plaatsing in 
de maatschappij mochten vinden, waal'dool' zij op eene gepaste wijze in hun onderhoud 
kunnen voc)\'zien," [k geloof dat elke Regeel'ing dien wensch zou beamen . En dat men 
ovel'tuigd is geweest, dat dit een van de eel'ste doeleinden moet zijn , dat men moet 
t1'achten te bel'eiken , kan blijken uit hetgeen I'eeds gedaan is te Alkmaar en aan de 
Kl'llÎsbel'g, Daal' wordt ondel'richt gegeven in het kleèrmaken, schoenmaken, klompen
maken , in de blikslagel'ij, in het kurkensnijden , en in het volgend jaar zal ook de 
boekbinderij en de drukkerij worden onderwezen, In 1880 heeft men nagegaan wat het 
resultaat is geweest van de daal'aan voorafgaande jal'en , en men heeft toen kunnen 
constateeren , dat 53 pct, van de ontslagenen goed , dat sommigen zelfs zeer goed 
terecht zijn gekomen . Ik hoop dat zoo mogelijk een nader ondel'zoek nog betere resul
taten zal aanwijzen, 

Wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130) houdende aan
vulling en wijziging der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO, 3), 
tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij 
hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante gestichten, 

[Zie het overige der geschiedenis dezer wet hierachter bij artt, 8 en 10.] 

ONTWEl~P VAN WET AI~T, 1. 

In artikel 7, 3°. J van voormelde wet wordt het woord l> Ommen" vervan
gen door .. 's liertogenbosch" en het woord l>Ame7'sfoo1't" door l>Montfood' , 

Memorie van Toelichting, 

[Vervolg van het deel der Mem, van Toel. J dat voorkomt bij art, IO.J 

Bij gelegenheid der indiening van een ontwerp van wet voor die aan
vulling [der overgangsbepaling van art, 10J heeft de ondergeteekende 
gemeend tevens het. voorstel te moeten doen om art. 7 der wet in dien 
zin te wüzigen J dat de bijzondere strafgevangenissen J bestemd tot op
neming van hen die eene gevangenisstraf van meer dan 3 maanden 
moeten ondergaan J bij den ingang der gevangenisstraf den leeftijd van 
achttien jaren nog niet hebben bereikt en ingevolge het eerste of derde 
lid van art, 12 van het Wetboek van Strafrecht gemeenschappelijk moe
ten worden opgesloten J in plaats van te Ommen en te Amersfoort, te 
's Hertogenbosch en te Montfoort zullen zijn gevestigd, 

Wat deze gestichten betreft J is de ondergeteekende overtuigd dat die 
- wanneer zÜ te 's Hertogenbosch en Montfoort zÜn gevestigd - even
zeer aan hunne bestemming zullen beantwoorden als te Ommen en te 
Amersfoort. 

Ware dit niet zoo J dan zou het belang van 's Rijks kas niet moeten 
wegen, Nu echter naar zijne overtuiging de bedoeling van den wetgever 
op de verschillende plaatsen kan worden bereikt J acht hij zich verplicht, 

---- -
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om iinancieele redenen, de vestiging te 's Hertogenbosch en te Mont
foort in overweging te geven. 

Bij de Memorie van Beantwoording van het Verslag der Tweede Kamer 
over de ontworpen begrooting van het IVde hoofdstuk voor het dienstjaar 
1885 (Gedrukte stukken nO. 20), heeft de ondergeteekende medegedeeld, 
dat de wijziging (Ommen- 's Hertogenbosch) reeds destijds een punt van 
overweging uitmaakte, omdat bij opneming van de zeer uitgebreide localiteit 
van de gevangenis te 's Hertogenbosch 'gebleken is, dat dit. gesticht 
ruimte bevat, om ook nog tot eene in alle opzichten voldoende straf
gevangenis voor jongens te word'3n ingericht, welke, evenals de daarin 
te vestigen bijzondere strafgevangenis voor mannen en de gewone straf
gevangenis, zonder eenig bezwaar van het huis van bewaring 7.al zijn 
afgezonderd. Daarbij werd opgemerkt, dat op die wijze deze bijzondere 
strafgevangenis door bet uitgeven eener som van f 5000 zou kunnen 
worden verkregen en de gelegenheid zou ontstaan na eenigen tijd het 
Rijksgesticht Ommerschans met bijbehoorende gebouwen en terreinen te 
verkoopen. Hij voegt daaraan thans nog toe, dat te Ommen ongetwijfeld 
een geheel nieuw gebouw zou moeten worden daargesteld, 

De bezuiniging, uit het voorstel voortvloeiende, zal dus hoogst be
langrijk zijn. 

Terwijl te Amersfoort de tegenwoordige kantonnale gevangenis -
daartoe t.egen een huurprijs van f 400 's jaars voorloopig reeds van de 
gemeente gehuurd - tot bijzondere strafgevangenis zou moeten worden 
ingericht of daarvoor door een Ilieu w gebouw vervangen, zOllder dat 
ook dan nog eene vrij liggende gevangenis kan worden verkregen, bestaat 
in den tuin van de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden, 
tevens huis van verbetering en opvoeding voor meisjes, te Montfoort 
alle ruimte voor de stichting van eene kleine, van het Rijksopvoedings
gesticht geheel afgezonderde strafgevangenis. Het terrein is Rijkseigen
dom en op de kosten van den bou w kan belangrijk worden bespaard. Wegens 
de onmiddellijke nabijheid van het opvoedingsgesticht kunnen bijv. worden 
gemist een zoogenaamd administratiegebouw, eene woning voor de 
directrice, eene keuken, een waschlokaal. 

Ook voor de toekomst hebben beide wijzigingen besparing van uit
gaven ten gevolge, omdat de bij elkander gelegen gestichten door Mnen 
directeur of ééne directrice en één college van regenten kunnen wor
den beheerd. 

Eindverslag van de Tweede Kamer. 

De opmerking werd gemaakt, dat het scheen dat het bezit van den 
tegenwoOl'digen inspecteur in des Ministers oog het te rade gaan met 
de commissi1!n van administratie minder dan vroeger noodzakelijk maakte. 
Zoo was in Rotterdam de last gegeven tot herstel van een vleugel van 
het gevangenisgebouwover te gaan, zonder dat de commissie daarin 
was gekend. 

Wegens het iinancieele resultaat was men overigens algemeen met de 
in art. 1 voorgestelde verandering ingenomen. LDat] die gelegenheid, welke 
's Hertogenbosch en Montfoort. voor de hierbedoelde gevangenissen aan
biedt I tot dusver aan de Regeering was ontgaan, pleitte echter, naar 
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het oordeel van enkelen, niet voor de zorg en de nau wkeurigheid waarmede 
in der tijd de zoogenaamde gestichten wet door haar was voorbereido 

[Zie het hier ontbrekende bij arto 801 
In Mne afdeeling werd de vraag gedaan, of in de gevangenis voor 

mannelijke veroordeelden beneden de 18 jaren te 's Hertogenbosch ge
legenheid zal zijn voor veldarbeid, hetgeen sommigen wflnschelijk achtten 0 

Ten opzichte van de vervanging van Amersfoort door Montfoort werd 
opgemerkt, dat het plan bestaat in den tuin der strafgevangenis een 
Rijksopvoedingsgesticht te bou weno Dat die samenkoppeling van twee zoo 
verschillende inrichtingen geen bezwaar zou opleveren, vereischt nadere 
toelichtingo Men vroeg ook, voor hoeveel zielen het Rijksopvoedingsge
sticht zal worden ingerichto 

Beraad slag ingen in de Tweede Kamero 

(12 Angustus 18860) 

[ALGEMEENE BERAAnSLAGINGENo] 

De heer OU TOUR VAN BELLINCHA. VE, lJlinister van Justitie: Mijnheer de 
Voolozittelol Het Eindverslag op den voet volgende, heb ik de eelO mede te deelen: 

1. Omtrent het verwijt dat 'ik in ltd bezit van den fegcnwoordigm inspecteur der ge
va1lgenissen aanleiding ZOu vinden om overlpg met de geoangenisbcsfun'1l te mijden, moet 
ik de vrijheid nemen dit te ontkenneno 

lIet geval waaloop hielo gedoeld wordt is niet duidelijk velomeldo lIet gold hier 
toch niet het he lostellen van een vleugel van het gevangenisgebouw , maar het 
opnieuw bestemmen van de stloafgevangenis voor mannen te Rotterdam tot shoafge
vangenis voor mannen EN vrouwen 0 

Nu behoort, mijns inziens, het regelen der bestemming van de strafgestichten tot 
de taak der Regeeringo Over de uitvoerbaarheid van den maatregel - de com
missie van administratie stemt dit toe - bestond geen twijfel 0 

Op dien grond was overleg met de commissie onnoodigo 
Voorafgaand overleg was bovendien - ik kan zeggen omnogel(,fk - omdat het 

hiel O een onderdeel betrof van het vOOlobeloeidingswelok delo invoeloing van het Wet
boek van Süoafrecht, dat de Regeeloing geheel op eigen verantwoordelijkheid moet 
uitvoeren, omdat zij alleen de te nemen maaüoegelen in hUil geheel kan ovel°zien. 

Wat nu den maatregel op zichzelf aangaat, indien de ondervinding leert dat in 
het arrondissement j)ordrecM bij voortduloing eene stmfgevangenis kan wOloden ge
mist, zal op deze wijze vermoedelijk f 100000 kunnen worden bespaard ° 

20 Oppervlakkig onderzoek va" de bestaande localiteiten vóór dl! samen.,felli"g van de 
[jpstichtenweto 

Nu het voorstel om van de aanwezige loealen in het kolossale gevangenisgebouw 
te 's Iiertogenbosch 'Zooveel mogelijk (Jartij te tloekken, door de Kamelo met inge
nomenheid is ontvangen, geloof ik goed gehandeld te hebben met de vrees voor 
bedoeld verwijt ter zijde te stellen. liet is trouwens volstloekt niet vl'eemd dat bij 
een gedetailleerd onderzoek van reeds vastgestelde plannen wijziging wenschelijk 
en verbeterlllg mogelijk blijkt. 

Het venvijt tloeft daaloenboven meelO mijnen voologanger dan mij. 

[Zie het hier ontbrekende bij arto 80J 
~ 0 De jongens d ie in de bijzondel'e süoafgevangenis voor jeugdige mannelijke 

veroolodeelden te 's Hertogenbo"rll worden opgenomen, kunnen niet met veldalobeid 
wOloden beziggehouden. 

12 
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5, Wat Alont/oort betreft moet ik de opmel'king maken, dat het plan Nll!:T is 
in den tuin van het gesticht (tllans gevangenis en huis van vel'betering en op· 
voeding) een Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes te bonwen, In den tuin van het 
Rijksopvoedingsgesticht, gelijk het gesticht te Montfoort van af 1 September zal 
heeten, zal eene kleine bijzomlel'e strafgevangcnis worden gebouwd voor VOOI' de 
cel ongeschikte meisjes, wiel' aantal op 20 is berekend, 

De gestichten zullen bij elkandel' zijn gelegen, doch van samenkoppeling is geen 
spl'ake, De gevangenen en vel'pleegden zullen nut één oogenblik wOl'den vel'eenigd, 
Het bezwaar van samenkoppeling bestaat dus niet, 

[Zie het volgende bij art, 10, J 
De heel' VAN ALPHEN: Ik gevoel mij verplicht om op dit oogenblik het wool'd 

te Vl'agen voor eene enkele opmel'king die ik niet andel's dan bij de algemeene be
schouwingen kl\n tel' spl'llke bl'engen, ]n de MemOl'ie van Toelichting wees de 
Regeering el' ons op dat in de toekomst het Rijksgesticht te Ommel'schans ovel'
bodig zal worden. Dit zal zekel' het gevolg zijn van de aanneming van dit wets
ontwel'p, maal' nu komt het mij voor dat de Regeel'ing l'eeds bezig is, indien ik 
wel geinformeel'd ben, om op de beslissing daal'omtl'ent te anticipeel'en, lk ben 
namelijk geinformeel'd wel niet dOOI' eigen aanschouwing, maal' toch van zem' 
geloofwaal'dige zijde en naaI' aanleilling van ~en bezoek van zecl' recenten datum, 
dat eene aanmel'kelijke oppel'vlakte gl'ond te Ommel'schan~ nu reeds wOl'dt bl'llak 
gelegd. Indien dit mocht gedaan zijn met het oog op een eventueelen verkoop 
van dat gesticht, dan zou ik het een zeel' onve,'standigen maatl'egel vinden, Ik 
geloof toch niet te mogen aannemen dat op dien grond de cultuur reeds wOl'dt 
geabandonneel'd en moet del'halve tot de conclusie komen, dat hiel'in een stelsel 
schuilt, De Minister zal ons zekel' wel willen inlichten omlt'ent de bedoeling die 
men heeft met het thans reeds braak leggen van gronden, een maatregel dien ik 
zeel' ongepast vind met het oog op het behoud van de waal'de van den gl'ond, De 
Regeel'ing zal toch toegeven, dat, indien men dat gesticht wil vel'koopen, het van 
groot belang is, dat de gl'onden in bloeienden toestand blijven om eene hooge koop· 
waarde te behouden. 

Om de aangevoerde redenen wensch ik den Minister de vl'aag te doen of dat 
bl'aakleggen met opzet is geschied, en mij zoo doende in de gelegenheid te stellen 
om te beoOl'deelen of ik mij daal'bij zal kunnen nederleggeIl. 

De heel' OU TOUR VAN BELLlNCIlA VE, A.Jiuister van J",ti/ie: Wat de vl'aag van den 
heel' Van .Alphen betl'eft, moet ik zeggen, dat in Ommel'schans geen gronden bl'aak 
liggen; wel zijn er eenige hoeven onbewoond, maal' daal'voor bestaan goede redenen. 

Daal' het vool'fiemen bestaat om Ommerschans te verkoopen, acht ik het na· 
tuul'1ijk vall groot belang VOOI' den Staat om, voor ZOO\'CI' de al'beidskl'llchten het 
toelaten, de bouw- en weidelanden en bosschen aldaar in zoo goed mogelijken toe-
stand te houden, -

[BRltAADSLAGING OVElt ART, 1 VAN HET ONTWEltP VAN WRT,] 

De heer VAN GENNEP: Ik heb bezwaal' tegen dit al,tikel, niet zoozeel' om den 
inhoud als om de toelichting. Het is mij Vl'ij wel onvel'Schillig of de vel'oordeelde 
VI'ouwen, vallende in de termen van het lste of Bde lid van art. 12 van het Stl'llf
wetboek. opgesloten worden te Montfoort of te AmersfoOl't, Maal' ik moet opkomen 
tegen 's Ministers bedoeling om genoemd gesticht te plaatsen in den tuin van het 
opvoedingsgesticht te Montfool't, onder een zelfden directeuI' en eene zelfde ad
ministl'lltie enz, enz, 
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Ik zie da:ll'in ce ne reactic tegen de gestichtenwet , waal"lJij, na lange bcraadsla
ging, ook ove,' <ie kosten, als beginsel is aangenomen, dat opvoeding~gestichten 
geheel van sU'afgestichten gescheiden moeten zijn, een beginsel zoo sterk doorgczet, 
dat bij de wet tot vnststelling ,Ie,' regclen VOOI' het gevangeniswezen de Commissie 
van Rappo,'teu,'s en de Kamer met haa,' geool'deeld hebben dat die opvocdingsgestichten 
zelfs niet onde,' dezelfde al,tikelen als tie st,'afgestichten, maa,' in een afzonderlijke 
pal'ag,'aaf moesten behandeld wOl'den, En nll wil de Mini~ter in stl'ijtl met de 
gcstichtenwet en met de bedoeling, welke aan die wet ten g,'ondslag ligt, namelijk 
dat de kindel'en, die niet vel'oo,'deeld zijn, maa,' opgevoed moeten worden, onder een 
geheel andel' regime behool'en te komen als de veroo,'deelden en zoo volkomen van 
dezen moeten worden gescheiden, dat het publiek nooit kan bewc,'en: zij hebben 
gezeten, - nu wil rle Ministel' in stl'ijl! met de bedoeling en de lette,' del' wet dit 
gesticht voo,' ve,'ool'deelde vl'ouwen bl'engen in den tuin van het opvoedingsgesticht, 
waa,'door - in het voorbijgaan zij dit opgcmel'ltt - die tuin, zoo gewenscht VOOI' 
kindel'en, die opgevoed moeten wo,'den, waal'schijnlijk zal wonlen bedorven, Doven
dien wil de MlIliste,' beide illl'ichtingen b,'engen onde,' ééne di,'ectie en ééne ad
ministratie, zood at e,' een tweeslachtig behee,' ontstaat en ,Ie publieke opinie niet 
meel' kan ondel'Schei,len tusschcn hen die gezeten hebben of opgevoed werden , 

Hiermede kan ik mij niet vereenigen, Nu moeten echte" toch nog de gelden 
VOOI' een nieuw stl'afgesticht wOl'den aangevraagd, en daal'om zou ik den Ministe" 
wenschen te v,'agen om niets te p,'eju<iiciee,'en omtl'ent de plaats waal' <iie gevan
genis te Montfool't zal komen en daal'omb'ent ,Ie begrootingsdiscussien af te wachten, 

Wanneel' de Ministe" mij dit kan toezeggen. zal ik voo,' dit a"tikel stemmen; 
andel's zal ik mij el' bepaald tegen moeten verklal'en, 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND : Na het gezegde dOOI' den heel' Van 
Gennep kan ik kort zijn, want hetzelfde onderwerp is ook de oorzaak van mijn spI'eken, 

\'el'gelijkt men dit artikel met het volgt!nde, dan ziet men dat hiel' in één wets
ontwel'p zijn vereenigd twee geheel vel'schillende zaken, Het tweede artikel [zie bij 
al't, 10] bevat een tijdelijken maatl'egel, welke u,'gtmt is, en art, 1 bevat een 
blijvenden maatregel, welke niet uI'gent is, Die samenkoppeling in dit wetsont
wel'p betJ'eU!' ik, want de blijvende maatl'egel in al't. I vool'gesteld is van zeel' 
veel beteekenis en ve,'dient eene meel' gezette ove,'weging dan daal'aan op dit 
oogenblik kan te beU!'t vallen, Ik meen althans te mogen vel'trouwen dat onder 
andel'e omstandigheden ove,' dit wetsontwerp een Vool'loopig \'el'slag zoude zijn 
uitgebracht CD niet een Eindverslag. waardooI' er gelegenheid zou zijn geweest om 
hetgeen de Ministe" nu heeft vool'gelezen schriftelijk te ontvangen en nadel' te 
behandelen , 

Wat nu de hoofdzaak betl'eft, zoo vel'eenig ik mij geheel met hetgeen de vOl'ige 
geachte sp,'ekel' gezegd heeft tegcn het samenvoegen van degenen, die in een 
Rijksopvoedingsgestid,t komen en van vel'ool'deelden; dit wal'e een zeel' betl'eu,'ens
waardige I'eactie tpgen een heilzaam beginsel van het Stmfwetboek en van de ge
stichtenwet. Door het bestuIl" van de vel'eeniging voor zedelijke verbetel'ing is I'eeds 
bij adl'es daa,'tegen gewaarschuwd 

\\" egens het gewicht del' zaak ga ik minde,' gemakkelijk rlan de vorige geachte 
sprekel's met dit a,'tikel mede, Ik zou den Minister in overweging wenschen te 
geven om al't. I uit rlit wetsontwel'p te lichten en deze voordl'llcht aldus te be
palen tot a,'t, 2, Dan kan gc~cllÎe(len wat op dit oogenblik noodig is, en kan art, 
I , warll'bij allel'lei quacstiën van vcel belang zich voo,'doen, een afzonde,'lijk onde,'
wel'p van nadeJ'e overweging l1itmaken, 

Wanneel' op dit oogenblik al't, 1 in stemming zou moeten gebl'acht wOl'den, zou 
ik g,'oot beZWa'lI' hebben mijne stem e,' aan te geven, 
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Ik moet daarbij opkomen tegen de vooI'stelling in het Verslag dat: 
"Die gelegenheid, welke 's Hel'togenbosch en Montfoort VOOt' de hiel' bedoelde 

gevangenissen aanbiedt, tot dusvel' aan de Regeel'Îllg was ontgaan, pleitte echter, 
naar het oordeel van enkelen , niet VOOt' de ZOt'g en de nauwkeul'igheid waal'mede 
in del' tijd de zoogenaamde gestichtenwet dool' haat' was 'Jool'bel'eid." 

Die gelegenheden te 's Bosch en tE' Montfoort waren inderdaad niet aan de aan
dach tontgaan; maal' men meende aan de begir,selen te moeten vasthouden, hach
tens welke twee geheel vel'schillende sool'ten van gestichten niet in hetzelfde ge
bouw noch in twee gebouwen naast of achter elkaar ondel' één beheel', maal' in 
twee afzondel'lijke gemeenten behool'en te wOl'den gevestigd. Men meende dat men 
alles moest doen om VOOt' het publiek het onderscheid duidelijk te doen uitkomen 
tusschen de veroOl'deelden en hen die zondel' oOl'deel des onderscheids gehandeld 
hebben. Dit doel is nooit te bel'eiken , zoolang van vel'ool'deelden en niet-vel'oor
deelden beiden gezegd kan worden: gij gaat naai' Montfoort. Eene afzonderlijke 
vel'pleging, zelfs eenige afstand tusschen de twee gebouwen is in die kleine ge
meente onvoldoende, Op degenen, die naat' het Rijksopvoedingsgesticht gezonden 
wOI'den, zou dezelfde smet kleven als op hen, ,lie naar de gevangenis verwezen 
worden, 

Dauom: te Montfoort alléen het Rijksopvoedingsgesticht, en de gevangenis elders, 
of omgekeerd. 

De heel' DU TO UR VAN BELLINCHA VE, lUin;ster VO?t Justitie: De I'eden waarom 
ik art. I heb voorgesteld is zeel' eenvoudig. Te Montfoort zal in het Rijksopvoe
dingsgesticht volstrekt geene verandel'ing gebl'acht wOl'den, Dat gesticht is gevestigd 
op de plaats waal' vl'oeger het kasteel was, Het gesticht is in goeden toestand, de 
ruimte die de opvoedelingen gebruiken om zich in de lucht te begeven blijft; maal' 
achtel' het gesticht is een gl'oote tuin , die nergens VOOI' gebl'uikt wOI'dt. Het gl'llS 
en de vruchten worden vel'pacht, maal' el' komt nooit een kind in, omdat het niet 
goed zou zijn als zij buiten het oog van de bewakers kwamen. Die tuin wordt 
vel'der gebruikt dool' de directrice, Het voornemen bestaat nu om el' een klein deel 
af te nemen en daal'Op eene gevangenis te bouwen VOOI' veroOl'deelde meisjes. De 
wet, zooals die thans luidt, bestemt daarvool' Amersfoort, maal' het zou werkelijk 
bezwaal' hebben om thans op de begl'ooting eene som te brengen VOOI' het bouwen 
van eene gevangenis aldaar, De Regeering kan onmogelijk zeggen hoe gl'oot het 
getal van die vel'oordeelden Zijll zal; lllen heeft het op 20 bel'ekend, maal' het 
kan meer, het kan mindel' zijn, Wilde men nu te Amersfoort daal'toe overgaan, 
dan zou het gesticht zoo ingericht moeten wOl'den dat het voo I' uitbl'eiding vat
baar was. Er zou eene commissie van toezicht in het leven geroepen moeten wOl'den , 
enz. Dat alles kan vel'meden worden als men de gevangems te Montfoort bouwt, 

De gevangenis blijft geheel afgezondel'd van het opvoedingsgesticht; de veroor
deelden zullen uimmel' in aal1l'aking komen met de opvoetlelingen; alleen zal el' 
voor de gevangenen gewasschen en gekookt worden in het opvoedingsgesticht. 

Wat den Bosch betl'eft, is de Kamel' l'eeds op de hoogte gesteld van het voor
nemen der Regeel'il1g. 

Ik kan constateel'en dat ook daal' voldoende l'uimte zal zijn voor de veroor
deelde knapen; tot nu toe althans zijn tegen de vel'pleging aldaar geen bezwaren 
gerezen. 

De Regeering acht zich del'halve niet gel'echtigd om VOOI' de gevangenis te 
Ommen aanzienlijke sommen op de begl'ooting van 1887 te bl'engen, 

Aan den heel' Van Gennep geef ik de verzekel'ing , dat el' niets geschieden zal 
vóór de Wetgevende Macht de gelden VOOI' bouwen verbouw zal hebben toegestaan. 

Et, zal niets gepl'aejudicieel'd wOl'den; alleen het beginsel wordt uitgemaakt en 
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dan blijft alleen over het bezwaal', dat te MontfoOl"t èn een huis van opvoeding èn 
eene gevangenis zal zijn in diezelfde gemeente. Maal' dat is dan ook alles, want 
overigens zullen die gebouwen volkomen afgesl:heiden zijn, 

De heel' VAN GENNEP: De Ministel' acht zich niet get'echtigd om te doen wat 
de wet hem oplegt, maal' wel om te doen wat in stl'ijd is met de wet, op grond 
van pl'actische overwegingen, 

Tegen die wijze van beschouwing moet ik opkomen. Ik sta op het beginsel dat 
bij het maken van de wet heeft voorgezeten, 

Ik acht die practische ovenvegingen van geen de minste waal'de tegenover dat 
beginsel, terwijl ik bovendien VI'ees, dat de vruchten diel' overwegingen op den 
duul' tot groote teleul'stelling zullen aanleiding geven, 

De Ministel' zegt dat de tuin te Montfoort thans toch niet wordt gebnlÏkt. 
Maal' dan vraag ik: waal'om wOl'dt el' geen gebl'uik van gemaakt? Is het ge

sticht te MontfoOl"t dan thans I'eeds tot opvoedingsgesticht bestemd, of wOl'dt het 
dit eel'st met Septembel', en zal ook dan geen gebl'uik van den tuin gemaakt wOI'den? 
Ik zou dit zeel' verkeerd vinden, 

In dien tuin, zegt de Ministel' , heeft men alleen maar een gebouw voo I' afzon
del'ing te maken, terwijl eldel'S administl'atielokalen moelen worden gemaakt, 
waarvan de grootte vOOl'af niet is te bel'ekenen, 

Maal' is dan het bestaande administt'atiegebouw tevens ingericht voor die nieuwe 
gevangenis, waarvan de omvang vOOl"alsnog niet te bepalen is, en loopt men 
geen gevaar, dat door del'gelijke I'egeling de administratie voo I' beide gestichten 
bedol'ven wordt? 

lk heb echtet' al leen aan den Ministel' gevmagd, of hij de Kamer gebonoen acht 
aan zijne Memol'ie van Toelichting, Nu de Minister zegt dat hij niets zal doen 
vóórdat de Wptgevende Macht het geld heeft toegestaan, van welke vel"idal'ing ik 
akte neem , kan ik VÓÓI' het :wtikel stemmen. Mijn bezwaal' toch geldt nu:'t het 
beslaan van een strafgesticht te Monlfool't, maal' dat de twee ge~tichtell zouden 
zijn outJer dezelfde dil'eetie eu dezelfde administl"atie, 

[Arl. 1. vun het Olllll'el'[1 vuo Wet weru vCl'worpen mel 36 legen 27 slemmen,] 

(13 Augustus 1886.) 

DoOI' de Regeel'ing wel'd een nieuw Al't, 1 voorgesteld, luidende: 

"In al't. 7, 3°, van voormelde wet wordt het woord "Ommen" vCl'vangen 
dool' "s' lln'togelloosclt," 

[BEltAA])SLAGING OVElt liET J\lEUW VOOltGES'l'ELDE Alt'!', 1.] 

De heel' VERNTERS VAN DER LOEFF: Ik zou gaal'ne het vel'Zoek tot den Minister 
willen I' ichten om de I'edenen op te geven die hem tot de indiening van dit nieuwe 
al'tikel hebben gebracht, Ik vmag dit te meel' omdat er wellicht eenig bezwaar 
zou kunnen bestaan tot het in oVel'weging nemen van het artikel met het oog 
op de stemming gistel'en over al't, 1 van dit wetsontwet'p gevallen, Ovel' dat be, 
zwaar zal ik mij nu niet verder uitlaten, maar ik geloof toch niet dat het aan
gaat zulk een voorstel te doen als thans genaan wOI'dt, zonde)' de I'edenen te ont
vouwen die tot de indiening geleid hebben, Ik neem dus de vl'ijheid den Minister 
beleefdelijk dat verzoek te doen, 

De heer OU TOUn VAN BELLINCIIAVE, ,l!i"is{er!'an Ju.,titie: Ik zal zeel' gaarne 
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aan het vel'zoek van den geachten afgevaal'digde voldoen, Gistel'en is alleen ge
sp,'oken ovel' de wel'kelijke bezwal'en die zouden bestaan om het gesticht te Mont
fOOI't, thans een opvoedingsgesticht voor meisjes, ook te bestemmen tot eene straf
gevangenis, Op die bezwal'en zal ik nu niet terugkomen; ik leg mij neder bij de 
beslissing del' Vergadering, maar tegen het eel'ste gedeelte van al't, I heb ik geen 
enkel bezwaal' vernomen; voor zoovel' mij bekend bestaan zij ook niet. 

Ik heb daal'om de vl'ijheid genomen om dit gedeelte nog eens aan de beslissing 
del' Karnel' te onrlerwel'pen, Ik betl'eul' het eenigszins dat de heel' Van Gennep 
zijne bezwal'en tegen al't, 1 gistel'en niet in een amendement heeft gefOl'muleel'd, 
want dan zon bij aanneming daal'van ongetwijfeld ook het daal'dool' gewijzigde al't. 
1 zijn aangenomen, 

Maal' el' is nog eene gewichtige I'eden waal'om ik al't, I nogmaals aan de be
I'aadslaging del' Kamer wenschte te ondel'wel'pen, namelijk omdat el' eelle niet 
onbelangl'ijke financieele quaestie bij betl'okken is, Ik meen toch, dat el' wellicht 
gelegenheid zal zijn eenige tonnen gouds te besparen als dit voorstel wordt aan
genomen, 

Wij kunnen de gestichten te Ommm'schans, zooals zij op dit oogenblik zijn, 
niet veranderen in eene stl'afgevangenis voo I' jongens, zondel' dat tot eene geheele 
verbouwing wordt overgegaan, 

Het is hiel' niet alleen de vraag om V001' hondel'rl jongens, misschien zal hun 
aantal niet eens zoo gl'oot zijn, een gesticht te bouwen, maar men vel'gete niet 
dat de afgelegen ligging van Ommel'sclmns ons in de noodzakelijkheid bl'engt om 
ook voor den dir~cteul', den onrlerdil'ecteur en de bewaal'dm's huizen te bouwen 
en aan het Rijk gl'ootcndeels de gelegenheid wordt benomen de gronden en boer
derijen aldaal' latei' te vel'koopen, 

Nu hebben wij dat alles te 's Hertogenbosch volmaakt in orde, zoodat met eene 
verbouwing VOOI' / 5000 geheel aan de bedoeling del' wet van 3 Januari 1884 
kan worden voldaan, 

De Kamer heeft de welwillendheid gehad, l'eeds twee jaren geleden gelden voor 
's lIertogenbosch toe te staan; de vel'oordeelde jongens wOl'den aldaar nu reeds 
opgenomen, zonder dat el' een enkele klacht of eenig bezwaal' ooit tegen is inge
bracht, De Kamer zelve heeft het goedgevonden en is gedul'ende dien tijd, naar 
ik mag aannemen, op de hoogte del' zaak gebleven , 

Ik mag natuurlijk niet beoordeel en of dool' mij al dan niet gehandeld WOI'dt in strijd 
met het Reglement van Orde, daal'omb'ent refel'eel' ik mij aan de beslissing del' Kamel', 
Het gl'oote geldelijk belang, nog afgescheiden van de andere belangen, heeft el' 
mij toe geleid met gel'Ustheid en vel'kouwen mijn voorstel nog eens in te dienen, 

De heel' VERNTERS VAN DER LOEFF: Ik Vl'aag alleen het wool'd om den Minis
ter te danken VOOI' zijne inlichtingen die mij (tenzij uit den boezem dC!' Vel'gadel'ing 
conto'ail'e gl'onden aangevoerd worden) vOOl'komen inderdaad van gewicht te zijn, 

Ik betl'eul' alleen, dat gisteren de loop van de discussie en "an .Ie stemming 
zoorlanig is gewee~t als het geval was, Misschien zou het van de zijde del' Regeel'ing 
niet ongepast geweest zijn als zij toen iu den loop del' bel"aadslaging gewezen had 
op het groote belang van het eerste deel van het al'tikel, dat zakelijk geheel afge
scheiden was van het tweede gedeelte omtl'ent de verwisseling van Amersfoort met 
l\fontfoOl't, l\fisschien had dat dan geleid tot het vooI'stellen van een amendement, 
en eene zuivel'dere stemming, Nu dit echtel' niet het geval is geweest, kan ik mij 
vel'eeuigen met het thans gedane VooI'stel. 

llIeL nieuwe Art. 1 werd aangenomen met 50 legen 6 slcmmfn ell het wetsonl
\\crl' lIlcL 56 legeu 2 stclltlltctt,l 
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Art. 7 der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), werd dus 
door de wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130), in diel' voege 
gewijzigd, dat het voorlaatste lid luidde: »Deze gevangeni.ssen zijn geves
tigd: voor de jongens te 's IIel'togenbosch, voor de meisjes te Amersfoot·t." 

Wet van 6 Mei 1889 (Staatsblad nO. 51), houdende wijziging der 

wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) tot aanwijzing der 

gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt 

ondergaan, en van aanverwante gestichten, zooals die reeds is 

gewijzigd bij de wetten van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130) 

en 10 December 1888 (Staatsblad nO. 176). 

ON'rWERP VAN WE'!'. 

W]J WILLEM lIl, enz. 

Allen, die deze zullen ûen of hooren lezen, saluut! doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wenschelijkheid is 
gebleken van eene wijziging der wet van 3 Januari 1884 ( 'taatsblall 
nO. 3) tot aanwijzing del' gestichten, waal' hetzij gevangenisstraf, hetzij 
hechtenis wordt ondergaan, en van aanverwante gestichten, zooals die 
reeds is gewijzigd bij de wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

EENIG ARTIKEL. 

In al'tikel 7, 3°, van voormelde wet wordt het woord "Amersfoort" 
vervangen door "Montfoort". 

Lasten en bevelen enz. 

Memorie van Toelichting. 

In 1886 werd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wets
voorstel verworpen, dat. de strekking had om de bijzondere strafge
vangenis voor meisjes bedoeld in art 7 nO. 3 del' wet van 3 Januari 
1884 (Staatsblad nO. 3) niet te Amersfoort, maar te Montfoort te 
vestigen [zie hiervoor bI. 181J. 

Ofschoon naar aanleiding van deze beslissing in eerstbedoelde gemeente 
reeds een terrein is aangekocht dat, naar de ondergeteekende op goede 
gronden vertrou wt, de vorige eigenares, zijnde de gemeente zelve, wel 
weder terug zal willen nemen zondel' schade voor het Rijk, acht de 
ondergeteekende zich verplicht opnieuw hetzelfde voorstel aanhangig te 
maken, omdat een persoonlijk hezoek tc Montfoort op den 20 September 
jl. hem heeft overtuigd dat met het oog op het zeel' klein getal ver-
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oordeelde meisjes - op 20 September bedroeg dit 8 - het stichten 
van eene strafgevangenis te Amersfoort uit een geldelijk oogpunt niet 
te verdedigen zou zijn. Terwijl toch de kosten van den bouw eener 
strafgevangenis te Amersfoort op meer dan f 20 000 zijn begroot, is bij 
het Rijksopvoedingsgesticht te Montfoort, geheel afgescheiden van de 
overige lokalen, een gebouwtje voor 7.iekenverpleging, voor dat doel te 
groot, maar dat zonder belangrijke verandering als strafgevangenis voor 
meisjes kan worden in dienst genomen. 

Men zal dus kunnen volstaan met aan een der uiteinden van het 
opvoedingsgesticht in den tuin enkele lokalen voor plaatsing van zieken 
bij te bouwen, waarvan de kosten zoo gering zullen zijn, dat zij uit 
den post voor onvoorziene werken aan bestaande gebouwen zullen kun
nen worden bestreden. 

Hierbij komt nog, dat wanneer eene vijfde bewaarster bij het Hijks
opvoedingsgesticht wordt aangesteld - waarvoor bij de begrooting voor 
1889 gelden zijn aangevraagd - het personeel der beambten bij dat 
gesticht, om de veroordeelde meisjes streng afgezonderd te kunnen 
verzorgen en onderwijzen, geene u;tbreiding zal behoeven, - terwijl 
bij de vestiging van eene strafgevangenis te Amersfoort minstens eene 
directrice, een geneesheer, een Protestantsche godsdienstleeraar , een 
R. C. geestelijke, een schrijver, een portier en een - misschien wel 
2 bewaarsters zullen moeten worden benoemd. 

Het behoeft dus geen verder betoog dat eene wijziging der wet van 
3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), overeenkomstig bijgaand ontwerp, 
eene belangrijke besparing van uitgaven ten gevolge zal hebben. 

Toch zou de ondergeteekende niet besloten hebben, deze wijziging 
ten tweeden male voor te stellen, zoo hij twijfelde of te Montfoort de 
afzondering van verpleegden ell veroordeelden volkomen 7.al zijn. Van 
twijfel dienaangaande is echter geen sprake. 

Overigens merkt de ondergeteekende nog op dat de in 1886 uitge
sproken bewering, dat in dit voorstel eene zeer betreurenswaardige 
reactie zou gelegen zijn tegen een heilzaam beginsel van het Strafwet
boek en de gestichten wet , z. i. niet juist is. 

V olkomen afscheiding tusschen opvoedingsgesticht en gevangenis moet 
en zal er wezen, en meel' dan die afscheiding wordt noch dool' art. 8 
der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad na. 3), noch door eenig be
ginsel van die wet of van het Strafwetboek gevorderd. 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. 

§ 1. Sommige leden vonden in de herhaalde wijzigingen, die in de 
gestichten wet noodig blijken, aanleiding om te waarschuwen tegen 
overhaaste slooping van gestichten met verkoop del' daartoe behoorende 
gronden, waaruit ten slotte belangrijke schade voor het Rijk zou kunnen 
voortvloeien. 

§ 2. Wat overigens dit wetsontwerp betreft, zoo konden vele leden 
zich op de gronden, in de Memorie van Toelichting ontvouwd, daar
mede vereenigen. Zij waardeerden het, dat de Regeering daarbij met 
de belangen del' schatkist behoorlijk rekening heeft gehouden en zich 
van de indiening daarvan niet heeft laten weerhouden dool' vrees voor 
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de in 1886 vernomen beschuldiging, dat dool' eene regeling, als de 
thans ten tweeden male voorgestelde, zou worden gereageerd tegen een 
overigens ook door deze leden als heilzaam erkend beginsel der gestich
ten wet. 

Andere leden waren evenwel van een tegenovergesteld gevoelen en 
nog steeds overtuigd van het klemmende der argumenten, in 1886 
tegen het toen ingediende wetsontwerp van gelüke strekking ingebracht. 
Het is hiel' niet de vraag, zoo betoogden zÜ, of volkomen afzondering 
van verpleegden en veroordeelden in één zelfde gest.icht mogelük is; 
hoe streng die ook worde toegepast, toch zal, zooals ook in de be
doeling ligt, slechts één administratie met de zorg voor beide in
stellingen belast zÜn en deze dus, zij hElt dan ook ten onrechte, door 
de groote massa van het publiek als één geheel beschou wd word~n. 

Dit nu behoorde - en het adres van de »vereeniging tot zedelijke 
verbttering van gevangenen", dat aan de verwerping van het vorig 
ontwerp niet vreemd was, ging van hetzelfde beginsel uit - volgens 
het oordeel der hier bedoelde leden, in de eerste plaats voorkomen te 
worden . De inrichtingen tot opneming van op te voeden en veroordeelde 
meisjes behooren in verschillende gemeenten gevestigd te zijn, opdat 
niet op de eerstbedoelde, bij het verlaten daarvan, in het oog der pu
blieke opinie de smet kleve, die op laatstgenoemde rust. Het geldelijk 
belang der schatkist woog, naar zÜ meenden, in geenen deele tegen dit 
bezwaar op, dat alleen door het bou wen eener afzonderlijke strafge vangenis 
in eene andere gemeente, dan Montfoort, zal kunnen worden vermeden. 

§ 3. De navolgende vragen werden bij het afdeelingsonderzoek nog 
gedaan. 

Bestaat er voldoende zekerheid, dat, zooals de Memorie van Toe
lichting veronderstelt, de gemeente Amersfoort bereid zal gevonden 
worden, het haar vroeger in eigendom behoorende terrein zonder schade 
voor het Rijk terug te nemen? 

Hoeveel veroordeelde meisjes zullen in het terzelfder plaatse vermelde 
gebouwtje, thans bestemd voor ziekenverpleging, geplaatst kunnen 
worden? 

Memorie van Beantwoording. 

Met de waarschuwing tegen overhaaste slooping van gestichten met 
verkoop der daartoe behoorende gronden wordt waarschijnlijk gedoeld 
op het Rijksgesticht Ommerschans. 

Onder opmerking dat tot nu toe alleen sprake is geweest van ver
koop van de tot Ommerschans behoorende gronden, niet van slooping 
van het eigenlijke gesticht, geeft de ondergeteekende gaarne de ver
zekering dat, mocht voor of na eenig plan tot slooping van welk 
gesticht dan ook worden ontworpen, de ondergeteekende die met de 
noodige voorzichtigheid zal overwegen. 

Met voldoening bleek den ondergeteekende dat vele leden waardeerden 
dat de Regeering zich door het in 1886 uitgebracht votum niet heeft 
laten weerhouden, ten tweeden male de vestiging der bijzondere i:ltraf
gevangenis voor meisjes te Montfoort in overweging te geven. 
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De geldelijke voordeel en , welke uit deze wijziging der gestichten-wet 
zullen voortvloeien zijn dan ook werkelijk zoo groot, dat de Regeering, 
anders handelende, zich niet verantwoord zou rekenen, 

De ondergeteekende kan thans nog mededeelen, dat bij vestiging der 
strafinrichting te Amersfoort, aan het daaraan te verbinden personeel 
van beambten, in de Memorie van Toelichting genoemd, minstens 
f 3000,-'sjaars zou moeten worden betaald, 

Die uitgaaf wordt bij aanneming van dit ontwerp geheel bespaard, 
In gemoede kan de ondergeteekende verklaren dat de vrees voor 

verkeerde beoordeeling der verpleegden in het Rijksopvoedingsgesticht 
door het groote publiek, door hem niet wOl'dt gedeeld, vooral ook 
omdat de zeer geringe bevolking van het strafgesticht ten gevolge zal 
hebben, dat door de groote massa bijna uitsluitend op het Rijksopvoe
dingsgesticht zal worden gelet, Is deze naar zijne meening niet te ge
waagde opvatting juist, dan zou de maatregel de verpleegden in het 
opvoedingsgesticht niet schaden, maar daarentegen de veroordeelden ten 
goede kunnen komen, 

De gemeente Amersfoort heeft zich bereid verklaard het haar vroeger 
in eigendom behoorende terrein zonder schade voor het Rijk terug te 
nemen, 

In het gebouwtje, thans bestemd voor ziekenverpleging, zullen wo 
noodig 20 veroordeelden geplaatst kunnen worden, 

De ondergeteekende voegt hier nog bij eene Nota tot Wijzigiug van 
de considerans van het ontwerp van wet, noodig geworden door de uit
vaardiging der wet van 10 December 1888 (Staatsblad nU, 176), 

Nota van Wijziging, 

In de considerans achter het woord » gewijzigd" te lezen: 

bij de wetten van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO
, 130) en 10 De

cember 1888 (Staatsblad nO
, 176), 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(8 Maart 1889,) 

[ALGEMEENE BERAADSLAGINGEN,] 

De heel' LîARTOGH: Ik moet bezwaal' maken tegen dit wetsontwerp, Waardeel'ende 
het streven van den Minister van Justitie om bezuiniging in het landsbestuUl' 
aan te bl'engen, meen ik toch dat de thans vool'gestelde bezuiniging te duul' zou 
wOl'den gekocht,· waal' zij ten gevolge zal hebben, dat een heilzaam beginsel ovel' 
bool'd geworpen wOI'd t. 

Bij de gestichten wet van 188 t heeft men gewenscht volkomen afscheiding ondel' 
andel'e van meisjes. die in een Rijksopvoedingsgesticht zouden wOl'den geplaatst 
en van die , welke gevangenisstl'af moesten ondergaan. Men zag in, dat kinderen. 
die op last vall den blll'gel'lijken rechtel' tot hun achttiende jaa!' van Rijkswege 
zouden wOl'den opgevoed, niet behoorcn te wOl'den op eenc lijn gestrld, veel min, 
del' te wOl'den venval'll met degencil die I'eeds op jeugdigen leeftijd misdrijven 
hadden gepleegd en daal'vool' doOI' den stmfl'echter wal'en vel'ool'deeld, Daal'om 
wel'!! in art. 7 van genoemde wet bepaald, dat omler ande!'e de vel'ool'deelde 
meis,jes hal'e stl'af zouden onrlel'gaan in eene gevangenis te Amel'sfool't, tel'wij I 
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art, 8 vool'schreef, dat het Rijksopvoedingsgesticht VOOI' meisjes zou gevestigd zijn 
te Montfoort, Ziedaar in het kOl't het heilzame beginsel, waarop bedoelde wets
bepalingen steunen, 

Nu heeft de vOl'ige Minister van Justitie in 1886 l'eeds hetzelfde vool'gesteld wat 
thans de tegenwool'dige Minister wenscht. Hij wees op het gering aantal vel'OOI'
deeltle meisjes, en wilde om redenen van zuinigheid bij het gesticht te Mont
foort - ik meen in dp.n tuin - een gebouwtje inl'Îchten, waal' die vel'oordeelde 
meisjes zouden kunnen wOl'den gehuisvest. De toenmalige Minister van Justitie wees 
el' op, dat die vel'ool'deelde meisjes van de overige vel'pleegden afgescheiden zouden 
zIjn, maal' toch ondel' één beheel' en ééne administl'atie. Volkonlen dus hetzelfde 
vooI'stel als thans aanhangig is , De Kamel' echter is in 1886, met eene meel'der
heid \an 36 tegen 27 stemmen, den Ministel' van Justitie op dien weg niet gevolgd" , , , 

Het denkbeeld van den vorigen M!nistel' van Justitip. wel'd in het debat dool' geen 
del' leden vel'dedigd; het werd bestreden, el'l1stig bestreden dool' den heel' Van 
Gennep en dOOl' den heel' Beelael'ts van Blokland , thans onzen Voorzittel', 

De woorden, die onder annel'e dool' den laatstgenoemden gespl'oken werden, 
zullen ook nog heden indruk in deze Kamer moeten maken, 

"Men meende - zoo spI'ak hij - aan de beginselen te moeten vasthouden, 
hachtens welke twee geheel verschillende soorten van gestichten niet in hetzelfde 
gebouw noch in twee gebouwen naast of achtel' elkaal' ondel' één beheer, maal' 
in twee afzonderlijke gemeenten behool'en te worden gevestigd, Men meende dat 
men alles moest doen om voo I' het publiek het onderscheid duidelijk te doen uit
komen tusschen de verool'deelden en hen die zondel' oordeel des onderscheids ge· 
hamleid hebben, Dit doel is nooit te bel'eiken, zoolang van vel'ool'deelden en niet· 
veroOl'deelden beiden gezegd kan wOI'den: gij gaat naai' Montfool,t, Eene afzonderlijke 
verpleging, zelfs eenige afstand tusschen de twee gebouwen is in die kleine ge
meente onvoldoende, Op degenen, die naar het Rijksopvoedingsgesticht gezonden 
wOI'den, zou dezelfde smet kleven als op hen die naai' de gevangenis vel'\vezen 
worden, 

"Daal'om: te MontfoOl't alléén het Rijksopvoedingsgesticht, en de gevangenis 
eldm's, of omgekeel'd," 

Welnu! Deze welsprekende woorden maak ik op dit oogenblik gaarne tot de 
mijne. Noch in de Memoo'ie van Toelicloting, noch in die van AntwoOl'd van het 
thans aanhangig wetsontwerp heb ik een ernstig nieuw al'gument van deze Regeering 
ontdekt, waal'om het te billijken zoude zijn tel'ug te komen op hetgeen in 1886 
na rijpe discussie is beslist, Integendeel. EI' is thans nog minder I'eden daartoe, 
nu intusschen in al't, 10 van de wet van 3 Janual'i 1884 is opgenomen de beo 
paling, dat "zoolang de bijzondere stl-afgevangenis te Amel'Sfoort nog niet is 
voltooid", dool' de Regeel'ing "een andel' gesticht WOI'dt aangewezen tot opneming 
van de vel'ool'deelden, waal'VOOl' de genoemde bijzondel'e strafgevangenis is bestemd." 

De Ministel' heeft niet tevens vooI'gesteld, om ook dat al,tikel te wijzigen, Indien 
dus dit wetsontwel'p wOl'dt afgestemd, dan is daal'om de Minister nog niet gedwongen 
om voor de verool'deelrle meisjes een gesticht te Amel'sfool't al aanstonds in te 
rit.:htcn, De Regeel'ing blijft volkomen vl'ij om die meisjes tijdelijk op eene andel'e 
wijzc, mits niet te Montfool't, te huisvesten. 

Daarom vel'ool'loof ik mij te vl'I\gen, vooI'al omdat de gestichten wet en de nieuwe 
strafwetgeving nog zoo kOl,t in wel'king zijn en men dus nog niet bepalen kan, 
of het kleine aantal veroordeclde meisjes, dat Cl' nu gelukkig is, niet latei' veel 
gl'ootcr zal wOl'den, daal'om \'el'ool'loof ik mij te vragen: waarom kan eene zoo
danige voorloopige I'egeling, die de gestichten wet , zooal5 zij thans luidt, verool'
looft, niet nog eenigen tij,1 blijven bestaan; waarom moet nu op het goede, hC'il
za me beginsel van dB wet van 1884 worden tel'uggekoffi<,u7 
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De heer HEE:MSKE:RK: De heel' Hartogh heeft gezegd dat door deze Regeering 
geen al'gument VOOI' dit wetsontwel'p is aangevoeru. Natuu1'lijk zal ik de verdedi
ging van dit wetsontwm'p niet op mij nemen, daar die aan den Minister van 
Justitie is toevel'trouwd. Maal' het is toch wel eigenaal'dig - en !lat mag van 
uit deze Kamer wel even getuigd wOI'den - dat juist in de Memorie van Antwool'd 
Clln argument voorkomt dat volkomen slaat op het bt'zwaa l' 0.1001' den heel' Hal'togh 
aangevoerd, Het bezwaal' van dien geachtt'n afgevaal'digde is, dat el' gevaar 
bestaat dat de smet van vel'ool'deelden zal gaan kleven op diegenen, welke in het 
Rijksopvoedingsgesticht zijn geplaatst, 

Nu maakt de Ministel' in de MemOl'ie van Antwoord de opmerking dat juist 
het omgekeel'de het geval zou kunnen zijn. Oe Minister zegt. "dat de vrees VOOI' 
vel'keer de beool'deeling de l' vel'pleegden in het Rijksopvoedingsgesticht dOOI' het 
groote publiek, dool' hem niet wOI'dt gedeeld, vooI'al ook omdat de zeel' geringe 
bevolking van het strafgesticht ten gevolge zal hebben, dat dom' de gl'oote massa 
bijna uitsluitend op het Rijksopvoedingsgesticht zal worden gelet, Is deze naar zijne 
meening niet te gewaagde opmtting juist, dan zou de maatl'egel de vel'pleegden 
in het opvoedingsgesticht niet schaden, maal' daarentegen de vel'ool'deelden ten 
goede kunnen komen," 

Vl'eemd vind ik het daal'om. dat dOOl' den geachten afgevaal'digde dit verwijt 
aan den Ministel' wOI'dt gemaakt, 

Maar ik heb eigenlijk het wooI'd gev1'aagd om eene andere, mede zeel' kOl'te op
mel'king te maken. 

Ik ben eenigszins verwonderd dat de geachte spreker bij deze wet. die behoort tot 
de wetten tot uitvoering van het Wetboek van Strafrecht, spl'eekt van een gewichtig 
beginsel dat gehandhaafd moet wOI'den • maal' daarbij ten eenen male vergeet een andel' 
beginsel dat bij de voorbel'eiding van het Wetboek van Strafl'echt telkens' en telkens 
dOOI' de stJ'afl'echtlem'aars wel'd verkondig<l, namelijk, dat men uiet mocht spI'eken 
van onteerende strafTen: het misdrijf niet de straf zou onteeren. Nu kl'ijgen wij van 
rlezelfde zijde een zeel' stel'ken aandl'ang om vool'al niet te vergeten, dat juist de 
straf onteel'end is, Dit wi lde ik even opmel'ken, De absolute stelling, dat de stl'af 
niet onteerend zou zijn. is overigens niet juist, maal' dat het onteerende alleen in 
de stt'af ligt, is evenmin juist. Ik koestel' ook niet de illusie omtl'ent de reputatie 
van meisjes in de Rijksopvoedingsgestichten, die de geachte spI'eket, zich schijnt 
te maken. Ik kan niet andel'S zien, dan dat de plaatsing in een Rijksopvoedings
gesticht, op gl'ond van een misdl'ijf, dat dOOI' de rechtbank wel'd uitgemaakt te 
zijn gepleegd en waal'omtrent verder wel'd beslist, dat het niet met oordeel des 
ondel'scheids gepleegd werd (zondel' dat de rechtbanken de gewoonte hebben, hunne 
beslissing omtrent het oordeel des ondel'scheids te motiveeren) eene dergelijke 
plaatsing. soms voor meel' dan zes jaren, veel zwaardel' kan tl'effen in de I'eputatie 
VOOI' het later leven, dan eene vel'ool'deeling tot enkele maanden gevangenisstraf, 

Daarom kan ik niet inzien dat bij deze zaak een zoo gewichtig beginsel betrok
ken is, als de heet' Hal'togh meent, 

De heel' RUYS VAN BEERENBROEK, ~linistfr va" Justitie.' De best1'ijding van 
rlit wetsontwel'p dOOI' den heel' Hal'logh is eene pl'incipieele. Die geachte afge
vaardigde beweert 'lat dool' het voorstel om in Montfoort te vel'eenigen de twee 
gestichten VOOI' meisjes-opvoedelingen en meisjes-vel'oordeelden, te kOl't zou wOI'den 
gedaan aan al't, 8 del' wet van 3 Janual'i 188\ (Stflatsblad nO. 3), Een enkele oog
opslag op dit al'tikt'l doet echtel' zien dat de bewel'ing van den geachten sprekel' 
dOOI' de lettel' del' wet zekel' niet gel'echtvaal'digd wOI'd t, tel'\vijl de geschiedenis 
van de wet bewijst, dat ook Iie geest \'an rlit ltl,tikel zich niet tegen de thans 
vool'gestelde wijziging vel'zet, 
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[n al't, 8 staat dat de Rijkswel'kint'ichtingen en de Rijksopvoedingsgestichten 
zoo wel ondel'ling als van de andere in de wet genoemde gestichten gescheiden 
moeten zij n, 

Meel' staat el' niet , EI' wordt niet gezegd op welke wijze zij gescheiden moeten 
lijn, Nog minde!' dat zij niet in dezelfde gemeente gelegen mogen zijn, Verder 
volgt el': 

"De Rijksopvoedingsgestichten zijn gevestigd: VOOI' de jongens te Alkmaal' en 
aan den Kl'Uisberg bij Doetinchem, \ '001' de meisjes te Montfool't." 

Nel'gens staat geschreven hetgeen de geachte afgevaal'digde meent dat de wet
gevel' bij het maken van de bepaling zou bedoeld hebben, 

De geachte afgevaardigde beroept zich op hetgeen in 1886 in deze l{amer ge
schied is, toen mijn ambtsvool'ganget' een zelfde wetsvool'stel deed, als ik nu de 
I'>el' heb te vel'dedigen, Dat vooI'stel is toen bestreden, 0, a, dOOI' den tegenwoor
digen geachten Vool'zittel' del' Kamel' , wiens wOOl'den de heel' Hal'togh in herinne
I'ing gebl'acht heeft; het gevolg is geweest dat het wetsontwerp vel'wol'pen is, 

Maal' toen was de toestand een geheel audel'e. Wij stonden toen aan den VOOI'
avond van de invoering van het Wetboek van Strafl'echt, toen men nog niet wist 
VOOI' welk aantal gevangenen gestichten zouden behoOl'en ingel'iciLt te worden. 
Het zou mij niet verwondel'en dat, indien op dit oogenblik de geachte sprekei', 
wiens wool'den dOOL' den heel' Ilartogh gememoreel'd zijn, die als het wal'e heden 
spreken.l bij de Vergadering is ingevoel'd, het woord nam, waartoe hij waar
schijnlijk thans geene aanleiding zal vinden, hij nu eene geheel andere houding 
zou aannemen. 

Toen ik in deu loop van den vOl'igen zomel' het gesticht te MontfoOl,t bezocht, heb ik 
daal' een gebouw gevonden, geheel afgeseheiden van de ovel'ige gebouwen; dat ge
bouw, gelegen in een grooten tuin, was ingel'icht VOOl' ziekenverpleging, doch 
daal'VOOI' naai' het oOl'deel van het pel'soneel, vooral van de dil'ectl'ice, geheel onge
schikt, vooreel'st omdat el' geen toezicht op te houden is, en in de andere plaats 
omdat het, vool'al in den wintel' , geheel blootgesteld is aan den invloed van weet' 
en wind, 

Ik ben toen op het denkbeeld gekomen om dat gebouw in te richten voor de 
bestemming welke de Regeel'ing er thans aan wenscht te geven en op een ander 
zeel' gunstig gelegen punt van het tel'l'ein eenige uitbreiding aan de bestaande ge
bouwen te geven en daal' eene ziekeninl'ichting te doen maken, Daal'dool' zou het 
bestaande gesticht te Montfool,t eene aanmel'kelijke verbetel'ing ondel'gaan, tel'\vijl 
tevens op die wijze uitvoel'ing zou wOl'tlen gegeven aan de lettel' en aan den geest 
van de gestichten wet, 

Men "el'lieze hiel'bij niet uit het oog, ofschoon ik dit argument eerst in de tweede 
plaats wil laten gelden , dat op die wijze eene belangl'ijke bezuiniging zal worden 
vel'hegen, 

Die Î1l1'ichting toch van de tegenwoordige ziekenlocalen VOOI' verblijfplaats van 
vI'ouwelijke gevangenen en het bouwen van nieuwe ziekenlocalen zou kunnen be
streden wOI'den uit den gewonell post van ondel'llOud, tel'\vijl het stichten eener 
geheel nieuwe iLll'ichting te Amersfoort volgens het uitgewerkte plan naai' I'aming 
f 27 000 zal kosten, 

Naast die uitgave in eens zal nog komen de veel grootere van exploitatie, welke 
naaI' matige schatting begl'oot wOl'dt op f 3000 's jaars, 

Bij uitvoel'ing van het vool'gedl'agen plan wOl'den dus vool'eerst bespaal'd gl'ooten
deels, niet geheel en al, de uitgaven VOOI' aanbouw van het nieuwe gesticht en in 
de twcede plaats eene jaal'lijks wedel'keel'ende uitgaaf van f 3000, Met het oog 
daal'op heb ik, ofschoon ik stond voor het votum van 1886 del' Kamer, gecn oogen
blik geaal'zeld om bij deze Kamer de zaak nogmaals aanhangig te maken en met 
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ove1'legging van al de stukken opnieuw haal' oor,leel te vl'agen, want ik zou mij 
niet vemntwool'd achten wan neet' ik mij latei' het verwijt op den hals haalde, dat 
ik uit voel'ing gegeven had aan een besluit. vl'oegel' genomen, maal' waal'vool' VOOI', 
zekel' nll alle tel'men aanwezig zijn om er op tel'ug te komen, 

EI' is nog een al'gument dOOI' den geachten afgevaardige gebezig,l, hetgeen reeds 
in de MemQl'ie van AntwoOl'd dOOI' mij is wedel'spl'oken , De heel' IIal'togh heeft 
het in de discussiën van 1886 reeds gebezigde bezwaar met nadl'uk herhaald, na
melijk dat men vl'eesde, dat dOO I' de vereeniging in dezelfde gemeente en juist 
naast elkander van die beide gestichten, op de reputatie van de opvoedelillgen, die 
niet vel'ool'deeld waren, dezelfde smet zou kleven als op haal'. die eene vel'oor
deeling handen ondergaan, In de Memorie van A ntwoQl'd is el' I'eeds op gewezen, 
dat het al'gument zeer goed kan wOl'den omgekeerd, Op dit oogenblik bedraagt het 
getal opvoedelingen 81 , en dat det, vel'ool'deelden 10, liet samenzijn met de RI zal 
dus zekel' niet ten nadeele zijn voor de 10 , die vel'ool'deeld zijn, tel'wijl het gel'inge 
getal dier vel'ool'deelden niets zal kuunen afdoen aan de omstalH'ligheid, dat het ge
sticht Montfoort, nu bestemd voor de opvoedelingen, niet alleen hoof Izakelijk feite
lijk, maal' ook in de oogen van het publiek daarvool' be temrl zal blijven, 

De heel' IIARTOGII: Ook na het gehoorde kan ik niet met den Ministel' mede
gaan . De Ministel' meent, dat uit al't. 8 van de wet van S Janual'i 188 ~ voldoende 
blijkt, dat men niet heeft willen vel'bieden , dat de Rijksopvoedingsgestichten en 
strafgestichten in dezelfde gemeente mogen gevestigd zyn, En waal'om niet 7 Omdat, 
zooals de Minister herinnel'de. wel geschreven staat: nOe RijkswerkillJ'ichtingen en 
rle Rijksopvoedingsgestichten zijn, zoo wel ondel'ling, als van ,lp. andel'e in deze 
wet genoemde gestichten, gescheiden" , maal' omdat daal'bij niet het verbod is op
genolllen, dat zij niet in dezelfde gemeente mogen gevestigd zijn, Maar de MinÏtitel' 
vel'geet, dat het zoo niet onmogelijk in allen gevalle allel'vI'eemdst zou geweest 
zijn in die eerste alinea WIIl art, 8 ook dat vel'bod op te nemen , om de eenvou
dige reden, omdat in de wet zelve in al't, 7 n~ 3 ell in de viel'de alinea van al't, 
8 eXl'l'essis verbis wel'd bepaald waal' de gestichten zOllden zijn en de gempenten 
nominatim werden aangewezen: Amersfool't voor de vel'ool'deelde mei~jes, Montfoort 
voor het opvoedingsgesticht, Het argument van den Ministel' aan de gestichtt:n, 
wet ontleend, gaat dus wel'kelijk niet op, 

De Minister heeft vel'der gezegd, dat men in 1886 niflt \'oldoende kon weten, 
hoeveel vel'ool'deelde meisjes el' wel te huisvesten zouden zijn, en dat hij daal'om 
begreep, dat de Kamer toen het vooI'stel van den vOI'igl'n Mini ter niet heeft aan
genomen . Ik wensch hem echter d'! vI'aag te doen: of dan nu tlat aantal ook VOOI' 
de toekomst met eenige waal'schijnlijkheid is te bepalen 7 Nu de nieuwe stl'afwet
geving zoo kort geleden is ingcvoel'd, kan tIe Ministe l' immel's niet thans vel'klal'en, 
dat el' op den duur niet veel meel' vel'ool'deeltle meisjes zullen zijn dan de acht, die 
volgens de Memol'ie van Toelichting in Septembel' el' wal'en. Mij dunkt het oogen
blik is nog niet gekomen om reeds een gemiddeld aantal aan te nemeu, Men ver
ge te niet, dat in de eerste jal'en waal'schijnlijk dat getal zal toenemen, omdat el' 
wel telken jare tot gevangenisstraf, ook langel' dan van een jaar, kunnen wOI'den 
veroordeeld, zoodat er meel' bij kunnen komen dan er ontslagen wOl'den, 

En eindelijk het al'gument , waarop de heel' Heemskel'k ook reeds gemeen,1 heeft 
te moeten wijzen I 

De Minister voegt mij toe: n Wat wilt gij? om de reputatie van niet·\'el'OOI'
deelde meisjes niet te bederven, schrikt gij er van tenlg om de vel'ool'deelde 
meisjes te Montfool't te bl'engen; maal' moet de redeneel'ing niet omgekee,'d wOI'den : 
is het niet juist goed die vel'oordeelden ook in Montfool't te plaatsen, zood at het 
publiek ze dan latei' als niet-verQQI'deelden zal beschouwen ?" 
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Ik geloof, dat dcze al'gumentatie niet emstig gemeend mag genoemd wOl'den, 
Wann!'cl' eens het publiek wf'et, ,lat in Montfool't mei~jes gevanl!enisstt-af ondel" 
gaan, dan zal ,lit VOOI' de Il!Hlel'e meisjes, die daal' alleen opgevoed wOI'den, zonder 
eenigen twijfel nadeelig kunnen zijn, 

De vl'aag mag niet wezen: of rlie samenwoning in het zelfde gesticht een V001'
deel kan wez!'n VOO I' rl!'genen die stmf moeten oudel'gaan, maal' zij behoort te 
zijn: of zij niet narleelig kan zijn V001' degenen die niet verool'deeld zijn, En die 
vraag, ik hel'haal het, kan niet ant.lel's dan bevestigend worden bealltwoord, Wat 
hiel' wOl'dt vool'gesteld, kan benadeelen die jonge mei,jes, wanneel' zij naderhand 
wedel' in het maatschappelijk leven tel'ugkeet'enj zij komen dan uit liet grsliclit Ie 

JL011tfoort, eeue iOl'ichting niet alleen VOOI' opvoeding van meisjes, maal' te ge
lijker tijd gevangenis VOOI' meisjes die een misul'ijf hebben gepleegd, en daal'voor 
vel'ool'deel,1 zijn, 

Ik zal niet met den afgevnal'digde uit Ridrlel'ket'k thans de stelling bespreken, 
rlat de stmf niet onteel'tj Ik meen dat die door hem geoPPûl'rle en te gelijker tijd 
st:hijnt het bestreden stelling op dit oogenblik bi~ de quaestie, die ons thans bezig
hout.lt, niet te pas komt; wij hebben hier te zOl'gen aan den eenen kant VOOI' 
meisjes die geen misdl'ijf hebben begaan, en daal'tegenovel' staan andel'en die dooI' 
den stl'afl'echtel' wegens een misdl' ijf zijn vel'ool'deeldj het gaat niet aan te bl'eken 
met het goede beginsel, d,lt in 18~ ~ aangenomen en in 1886 bevestig.1 is en die 
meisjps in één gemeente, in één gesticht, ondet' één beheel' te bl'engen, 

Ik hel'haal nog eens, dat Cl' mijns inziens, geen haast bestaat, om de gestit:h
ten wet te wijzigen, 

A I't. 10, zooals het nu luidt, geeft de Regeel'ing de bevoegdheid om .Ie \el'
oordeelde meisjes voorloopig bijv, te plaatsen te Eimlhoven in ecn bijgebouw van 
de gevangenis VOO I' Vl'onwen Oaal'tegen zou ik mindel' bezwaal' hebben, omdat 
diLn twee categol'ieën van vrroordeddm in eene gemeente in twee afzondel'lijke ge
bouwen zouden worden opgenomen, maal' ik blijf el' bij dat het niet goed is, 
alleen om te bezuinigen, waal'VOOI' de Regeering bij de Kamel' zoo licht gehool' 
krijgt, in dezelf.le gemeente, ja in hetzelfde gesticht, zij het ook geïsoleet'd, maal' 
dan toch onMl' dezelft.le administl'atie, meisjes te huisvesten en op te voet.len, die 
geen misdrijf hebben begaan, en meisjes, die doOI' den stl'afl'echtel' vel'Oordeeld 
zijn wegens het plegen van misdrijf, 

De heel' RUYS YAN BEERENBROEK, lJfinister Mn .Tu"lili_: Nog een enkel wool'd, 
De geachte afgevaal'digde heeft gezegd dat de zaak geen haast heeft, dat men met 
het oog op de bepalingen del' wet van 28 Augustus 18 6 (Mnatsblnd n", 130) VOOI', 
loopig de zaak kan aanzien en de I'el'ool'deelde mei,jes op dit oogenblik kan laten, 
waal' zij zijn Hoe, Mijnheer de VOOI"ûtter, de zaak heeft geen haast 7 De geachte 
afgevaal'dig(le wil niet alleen eene geheele afscheiding \':\n de twee categol'ieën, maar 
hij wil zelfs eene afticheiding, die niet in de wet staat, 

Op dit oogenblik zijn de vel'ool'deelde en niet vel'oordeelde meisjes feitelijk te 
zamen in hetzelfde gesticht, ondel' één dak, En dan zon el' niet veel haast bestaan 
om ten minste aan dat dagelijksch samenzijn een einde te maken! ik meen dat 
op welke wijze men tie zaak wil regelen, daal'aan zoo spoedig mogelijk een einde 
moet komen , hetzij op de wijze zooals de Regeel'ing thans vooI'stelt , hetzij, mocht 
de Kamer weder dit wetsontwel'p Vel'lVel'pen, dOOl' Ultvoel'illg te geven aan de wet 
van 3 Janual'i 188 ~ (Staalsblad n", 3) en een gesticht te Amel'sfool't te bOIHven, 
wat eene uitgave zou na zich slepen van /27000 en eene vool'tdurellde uitgaaf 
van J 3000 's jaars, 

[Het eellig .rlikel e" .Ie beweegl'cllen \\'ol'dc" ZlJII ,I"., huufdelijke slcmmiug, het 
wetsontwerp WOI'Ut met 62 tegen 9 stemmen aangenomen]. 
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Eindverslag der Eerste Kamer. 

In twee A.fdeelingen werden tegen dit wetsontwerp bedenkingen 
vernomen. 

Eenige leden zagen hierin eene reactie tegen de wet van 3 Januari 
1884 (Staatsblad nO. 3), te minder gewettigd na het votUID in 1886 
over een soortgelgk wetsvoorstel uitgebracht. Zg achtten het ongeraden 
om alleen ter wille van eene betrekkelgk kleine besparing van het 
goede beginsel toen gehandhaafd af te wijken. De opneming toch van 
op te voeden meisjes pn veroordeelden in hetzelfde gesticht, leidt hun 
inziens onvermijdelijk tot groote bezwaren. Zoo ligt kleeft in de pu
blieke opinie na het verlaten van het gesticht ook op de verpleegden 
de smet, een er veroordeeling. Het gevoelen van den Minister, dat het 
groote aantal verpleegden in het opvoedingsgesticht juist bg de beo or
deeling door het groote publiek aan de veroordeelden ten goede zoude 
komen, werd niet gedeeld. Echtél' zouden ook de leden, die deze be
zwaren deelden, zich bg den voorgestelden maatregel nederleggen in 
het vertrouwen, dat bg uitbreiding van het getal der veroordeelden 
de Minister op deze bezwaren zoude letten. 

Van meer dan eene zijde werd eene andere meening voorgestaan. 
Men meende, dat alleen bg onvoldoende scheiding gevaar te duchten 
en verkeerde invloed rnogelgk zoude zijn. Nu de Minister echter uit
drukkelijk verzekert, dat de afzondering van verpleegden en veroor
deelden volkomen zal zijn, waren naa!' de meening dier leden alle 
bezwaren opgeheven en konde men zich gerust met dit wetsontwerp 
vereenigen. 

A.rt. 7, aldus gewgzigd = Art. 7. 

VERVALLEN ARTIKEL 8 

van het ee1'sle ontwe7'p der gestichlen wel. 

ON'J'WERP-MoDOERMAN, art. 8. Door Onzen Minister van Justitie wor
den a.lgemeene voorschriften gegeven naar welke andere dan de in het 
vorig artikel bedoelde personen over de verschillende gevangenissen 
worden verdeeld. 

Daarbij wordt zooveel mogelijk gewaakt dat bij de ten uitvoerlegging 
van straffen van niet meer dan drie maanden transport wordt vermeden. 

Memorie van Toelichting. 

Wat de tenuitvoerlegging der in dit artikel bedoelde straffen betreft, 
de distributie der gevangenen over de verschillende gevangenissen behoort 
aan het uitvoerend gezag te worden overgelaten. Dit kan maatregelen 
nemen opdat de meest beteekenende dier straffen zooveel mogelijk in 
dezelfde grootere gestichten worden ondergaan. 

Het is wenschelijk het beginsel in de 2de alinea vermeld, in de wet 
op te nemen daar, behal ve de moeite aan transporten verbonden, zg de 
straf onnoodig zwaarder maken. 
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Voor!. Vers!. der Tweede Kamer. 

Tot bevordering der duidelijkheid 
achtten sommige leden het wensche
lijk in plaats van de woorden 'b naar 
welke" te lezen »waarnaar". 

Tegen de laatste alinea werden 
eenige bedenkingen geuit. In Mne 
afdeeling wilde men deze alinea laten 
vervallen, omdat hiel' eene zaak werd 
geregeld, die men met vertrouwen 
aan het open baar ministerie kon over
laten. Andere leden wenschten in 
plaats van het woord »transport" 
te stellen: "overbrenging buiteu het 
al'J'ondissement" , omdat het de be
doeling is de overbrenging buiten 
het arrondissemellt zooveelmogelijk 
tegen te gaan . 

Memorie van Beantwoording. 

Tegen de verandering del' woor
den 'bnaar' welke" in »waal'naal'" be
staat bij den ondergeteekende geen 
bezwaar. 

De 2de alinea zou de onder ge
teekende ongaarne zien vervallen. 
Wanneer men de bepaling onnoodig 
oordeelt, omdat men de zaak met 
vertrouwen aan het openbaar minis
terie meent te kunnen overlaten, 
dan ziet men over het hoofd dat 
tusschen de lste en 2de alinea een 
onafscheidelijk verband bestaat en 
dat de 2de alinea strekt om den Minis
ter van Justitie een voorschrift te 
geven betreffende de in de lste alinea 
genoemde verdeeling. Het openbaar 
ministerie staat hiel' geheel buiten, 
en zou immers aan de voorschriften 

van den Minister gevolg nJOeten geven ook als deze goed vond bijv. eene 
strafgevangenis op eene arrondissementshoofdplaats uitsluitend voor zwaar
der gestraften te bestemmen, zoodat. de tot kleine straffen veroordeelden naar 
eene naburige al'l'ondissementshoofdplaats getransporteerd moesten worden. 

De bedoeling dezer alinea is geene andere dan dat de wetgever het 
beginsel zou uitspreken dat zeel' korte straffen niet onnoodig mogen wor
den verzwaard dool' transporten. Juist daarom is de voorgestelde bij
voeging» buiten het arrondissement" niet wenschelijk. Waal' het mogelijk 
is, moet alle transport vermeden worden. 

Het woord "transport" heeft eenmaal burgerrecht gekregen en zou 
door het enkele woord :t overbrenging" niet kunnen vervangen worden. 

Nota van wij zigingen 

van den j~Jiniste/' Du TaUlt VAN nELJ.IKClIAVE. 

A rt.. 8 vervalt. 

Hierbij was gevoegd de volgende toelichting: 

Werd bet artikel behouden, dan zou het eene uiLbreiding moeten 
ondergaan om goed te doen uitkomen dat niet alleeu de plaatsing del' 
bevolking in de gevangenissen, maal' ook in de R!jkswerkinrichtingen 
en Rijksopvoedingsgestichten moet worden geregeld dool' den Minister 
van Justitie. 

:Maar bet nut dezer geheele bepaling in deze wet kan de ondergetee
kende niet inzien. In ue wet tot aanwijzing del' beginselen waarnaar het 
bebeer enz. zal worden geregeld behoort eene bepaling te worden op
genomen dat het opper beheer van de in deze wet genoemde gestichten 
bij den Minister van Justitie berust, en daaruit volgt dan van zelf dat 

13 



194 GESTICHTENWET. Art. 8. 

deze de regelen stelt waarnaar de bevolking over de voor haar bestemdtJ 
gestichten wordt verdeeld. 

In dit ontwerp kan het artikel daarom vervallen. 

VoorJ. Vers!. van het tweede onderzoek in de Afdeelingen der Tweede Kamer. 

In eene afdeeling vond de voorgestelde weglating van art. 8 uit het 
vorig wetsontwerp bijval, omdat het daar gestelde voorschrift aanleiding 
zou geven tot vermeerdering van cellen en dus tot grootere uitgaven. 

Art. 8. 

De Rijkswerkinrichtingen Cll de Rijksop\'o('clillgsgeRtlchten zijn, 
zoowel onderling, als van de anderc in dc~e wet gClloellldc ge
stichten, gescheiden. 

De Rijkswerkinrichtillgel1 zijn 
gevestigd: 

voor de manncn te Vef'lliwi
zen II, te Veel/huizell III en 
te 1l00rJl, 

voor de v["Ouwen te Vef'lIll11i
zen I. 

De Rijksopvoedingsgest.ichten 
zijn gevestigd: yoor de jongens 
te Allemaar en aan den Kruis
berg bij Dodil/chlJl, voor de 
meisjes te Jlofltjoort. 

Gewijzigd bij de wet van 10 December 
1888 (SUf. nO. 176): 

"voor de mannen te 17('('11-

lilt/zeil cn te 11001"11, 

voor de vrou"'cn in de ge
meentc O"fj8I!Jeest." 

en bij de wet van 29 October 1892 (SUf. 
nO. 241): 

"voor de jongclls te AI/o/laar, 
aan den Krttl:~/){'}:r; hij Dodi/l
chm en tc r"ldzichl, gemeente 
Avpreesi, VOOI' de meisjes te 
Jlontjoort. " 

ONTWEltP-MoDDERMAN, art. 10. De R[jkswerkinrichtingen en de R[jks
opvoedingsgestichten zijn, zoowel onderling, als van de andere in deze 
Wet genoemde gestichten, gescheiden. 

Door Ons worden de plaatsen aangewezen, waar zij zijn gevestigd. 

Memorie van Toelich.ting. 

Waar het niet de bepaalde gemeenten zijn, die - ook voor de Rijks
werkinrichtingen -- bij de wet moeten worden aangewezen, kan met 
deze korte bepaling worden volstaan. 

Dat voorts de R[jkswerkinricbtingen en de opvoedingsgestichten ge
heel van elkander en van de andere gestichten moeten zijn gescheiden, 
ligt voor de hand. 

Voorl. Versl. der Tweede Kamer 

Ook onder hen, die in het alge
meen geen bezwaar hadden tegen de 

Memorie van Beantwoording. 

De opmerking waartoe dit artikel 
aanleiding gaf, vindt hare beant-
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reeds hierboven besproken magtsde
legatie, waren el' toch velen, die 
meenden, dat de aanwijzing van de 
in dit artikel bedoelde inrichtingen 
en gestichten bli de wet behoorde 

wOQl'ding in hetgeen hier voren is 
gezegd [zie hiervoor bI. 48 volg. en 
bli art. 6 bl. 140]. 

te geschieden, zulks te meel' omdat men, zoo als reeds boven is vermeld, 
weinig ingenomen was met de voornemens del' Regering ten aanzien 
van de bestaande werkinrichtingen en de overbrenging daarvan naar 
Veere, Leeuwarden en Hoorn. 

GI~WIJZIGD ONTWEltP, art. 10. De Rlikswerkinrichtingen en de Rliks
opvoedingsgestichten zijn, zoowel onderling, als van de andere in deze 
wet genoemde gestichten, gescheiden. 

De Rlikswerkinrichtingen zlin gevestigd: voor de mannen te Hoorn, 
Veere en Leeuwarden; voor de vrouwen te Veenhuizen. 

De Rliksopvoedingsgestichten zijn gevestigd: voor de jongens aan den 
Kruisberg bij Doetinchem, voor de meisjes te Montfoort. 

[V gl. hiervoor op bl. 51 volg. de rubriek: Ri;jkswerkinl'iclttingen, 
en over de Rijksopvoedingsgesticltten, de rubriek op bI. 98 volg. en het 
aangeteekende bij art. 7, hiervoor bI. 158 en volg.] 

Nota van wijzigingen 

van den Alinistel' Du TOUIt VAN BELLlNCHAVE. 

Art. 10 wordt art. 8 en het tweede lid daarvan wordt gelezen: 

~ De Rlikswerkinrichtingen zlin gevestigd: voor de mannen te Veen
huizen II, te Veenhui7.en In en te Hoorn; voor de vrouwen te Veen
huizen 1." 

En in het derde lid wordt, in plaats van: ,. aan den Kruisberg bli 
Doetinchem", gelezen: ,. te Alkmaal' en te Ommen." 

[Vergellik hierbij de Toelichting, opgenomen onder de rubriek Rijks
wel'ki1l7'ichtingen, en Rijksopvoedingsgestichten hiervoor bI. 86 en 100.] 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(10 October 1883.) 

[Voor zooveel de R1JKSOPVOllDINGSGESTTCIJTEN betreft, zijn de beraad
&lagingen en voorstellen vermeld bij art. 7, hiervoor bl. 169 volg. en 
hierachter bli art. 8, bij de behandeling der wetten van 29 Oct. 1892 
(SUL. nos 241 en 242).] 

Amendement del' heel'en VAN DELt KAAY, KlST en VAN ECK, 

strekkende om in art. 8, laatste lid, in plaats van ,. voor de jongens 
te Alkmaar en te Ommen", te lezen: "voo]' de jongens te Alkmaar en 
aan den Kruisberg bli Doetinchem." 

[Dit nmendement met dut op nrt. 7, 30 (zie hiervoor bI. 169), tegelijk in bel'aml
sInging gebrucht, werd door de Regecring overgenomen.] 
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.Amendement van den heer' V A N EeK, 

strekkende om art. 8, lid 2, te lezen: 

'" De l'ijks-werkinrichtingen zijn gevestigd: voor de mannen te Hoorn , 
te Veere en te Leeuwarden; voor de vrouwen te Veenhui7.en," 

De heel' VAN EeK: Hoe moeten de wel'kinrichtingen wOl'den ingel'icht 7 De 
Staatscommissie voor het ontwerpen van een Wetboek van Stl"afl'ccht zeiJe: "zij 
behool'en zoo te zijn ingericht, dat de daarin opgenomenen gevoelen stl'af te ontlel'
gaan, terwijl deze tevens tot al'beid bekwaam gemaakt en tot wel'kzaamhciJ op
geleid wOI'den" Aan deze twee vel'eischten behoOl'en de werkim'ichtingen volgens 
de Staatscommissie te voldoen, 

Jn de Tweede Kamer dacht men el' ook zoo over. Men leest althans in de Nota 
van den heel' Lenting bij de behandeling van genoemd wetboek: "De bedelaar die 
te lui is om te arbeiden en liever bedelt, moet opgezonden WOl den naar eene 
stl'afinrichting, waal' hij ondel' strenge tucht gedwongen wOl'dt te al'beiden." [Zie 

DI. lIL bI. 212.] 
Nn is de vraag of de tegClHvOOl'rlige inl'iclltingen aan die twee vel'eischten voldoen, 
In de eerste plaats dus aan het gevoel van straf te omlel'gaan. Wat dit beb'eft, 

is de algemeene kenschetsing del' tegenwool'dige instellingen deze: dat zij ware 
nesten van ongel'echtigheid zijn. EI' is zulk een lust om in de ge ticllteJl terug te 
komen, dat el' in den l'egel slechts 15 percent gevonden wordt, die nict I'ecidivist 
zijn. Het getal desel'teurs is daarentegen gering. 

Van zoodanig stelsel kan men toch niet zeggen, dat het voldoet aan de bedoeling 
van el' te gevoelen dat men stl'af ondergaat; men is el' bij vOOl'keul'. Het is het 
gevolg daal'van, dat el' niet zoodanig toezicht wOl'dt uitgeoefend als nood ig is. 

Hoe kan hierin verbetel'ing gebl'acht wOl'den 7 Men kent de massa stukken, 
daarover tusschen Regeering en Kamel' gewisseld. Noch de Minister noch de leden 
del' Kamel' , hebben kunnen aantoonen dat, bij behoud van het tegenwool'dige stel
sel, de zaak van aal'd zoude kunnen vemndel'en. EI' is toe gesommeerd om dit te 
betoogen, doch nieman,1 heeft zich ,Iaal'toe in staat gevoeld. I ndien ik nu behandel 
de aanwijzing van de plaatsen waal' de werkiurichtingen zullen gevestigd worden 
in verbamI met de l'egeling die zij zullen ondel'gaan, dan moet ik dus de over
tlliging hebben dat, indien ik ze laat zooals ze thans zijn, dezelfrle bedorven, 
ellendige toe5tand zal blijven bestaan. die er op dit oogenblik heel'sellt. 

En het is ook natuurlijk dat de Regeering of de vool'standers van deze bestaande 
inrichtingen niet hebben uurven beloven) dat el' eene vel'betel'ing zou plaats heb
ben, want de slechte toestand hangt af van het stelsel, is het gevolg van het 
stelsel van ~eldarbeid, dat meuebl'engt dat de daal' vastgehoudenen zich heinde en 
vel' moeten verspreiden, zood at het onmogelijk is op hen een behool'lijk toezicht 
te houden en na te gaan of de manieren, waal'aan zij zich ovel'geven, niet zijn 
daden van ongel'echtigheid. Daarom zeide ook tie tegenwoordige Ministel' : "dOOl' 
den veldal'beid op te helTen zullen de recidivisten tot een minimum inkrimpen". 
ZietJaai' wel de veroordeeling van het tegenwool'dige stelsel. 

En nu zegge men niet, dat wat ik u daal' met een zoo zwart penseel heb ge
schilderd, alleen betl'eft de arbeirlel's die op het veltl wel'ken. Neen, dit geldt ook 
degenen die in huis werken, lIet spreekt immers van zelf uat, waal' het mogelijk 
zou zijn eldel's behool'iijk tucht uit te oefenen op degenen die in huis werken, het 
onmogelijk is om pene g('heel andere I'ichting van denkbeelden toe te passen op 
hen, die in huis wel'ken dan op hen. die buiten al'beirlen, omdat daal'dool' natuul'
lijk tegenstand zou ontstaan, daal' dan de eene SOOl't van dezelfde vl'ijheid zou 
willen gebruik maken als de andel'e. Ontbl'eekt el' tucht ten gevolge van den 
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velûarbeid, dan ontbl:eekt die tevens waal' ten gevolge van het stelsel ook al'beid 
in huis geschieut, 

lIet tweede vereischtc gestel cl door de Commissie voor het ontwel'pen van een 
Stmfwethoek was, dat zij, die daal' vastgehouden wOI'den, tot den arbeid zullen 
worden bek waam gemaakt, 

Worden zij dat 7 Neen, En ik I'oep hier als getuige op clen heel' Oldenhuis GI'atama, 
die zeide: "Ze lee l'en niets en keel'en naar die wel'kinl'Ïchtingen tel'ug omdat zij 
niets kennen", Dat is natuurlijk, dat zij niets kellnen, want de omstandigheden 
lll'engen mede dat zij niets kunnen leeren, 

liet is u bekend dat de vel'pleegden gedul'ende de winteravonclen niet met arbeid 
kunnen bezig gehouden worden, Men begl'ijpt welk een slechten invloed dit op de 
tucht moet uitoefenen, en hoe waar het is wat de heel' G,'atama zeide, namelijk, 
dat zij niets leeren en tel'ugkeel'en omdat zij niets kennen, 

Hadden zij echtel' iets van lanrlbouw geleel'd, wat zou hun dat helpen 7 Ik ben 
een g,'oot tegenstandel' van het oude begl'ip, dat men door dergelijk soort van 
menschen aan hct hel'del'sleven te wijden, ze zal hl'engen tot een utopischen toe
stand. Neen, al leert men hun landbouw, dan hebben zij daal' niets aan, omdat 
men op het platteland van arbeirlers I'oo,'zien is; hebben de hoel'en arbcidet,s noodig , 
dan vinden zij ondel' hunne kennissen in het rond genoeg geschikte menschen, die 
zij van haver tot gOl't kennen, en liever in dienst nemen dan vreemden. Deze be' 
wel'ing wo,'dt ook bevestigd doo,' het feit , dat vele namen van personen ontleend 
zijn aan namen "an dOl'pen, omdat men wel van de do"pen naar de steden ging, 
maa,' nOlJit "an de steden naar de dOl'pen, Wie heet bijv, Van 's-GI'avenhage, Van 
Am terdam of Van Rottet'dal1l1 Jmmel's niemand, Van de oudste tijden af ging 
men dus van het platteland naa,' dc stad, omdat daar we,'k te vinden is. 

Het lem'en van het landbouwbed,'ijf is dus voo,' deze menschen achterop; het 
maakt hen hulpcloos, Men moet hun leeren zich in de maatschappij te bewegen, 
waa,' veel te doen is. Men m'let dus werkinrichtingen hebben waal' zij VOOI' den 
fab,'ip];sal'heid ge~chikt gemaakt wOI'den; eel'St dan zal men die men~chen uit de 
laagste klassen, die hulpbehoevend zijn, wel'kelijk steunen en in de maatschappij 
brengen, 

liet stelsel, dat men nu volgt, is, mijns inziens, onp,'!\ctisch. In plaats van 
goed te doen, wOl'dt algemeen el'l,end dat het luiheid en zedeloosheid bevOl'del't, 

Toch zijn om zulk een ongelukkig stelsel in het leven te roepen millioenen be
steed j en nog is de l'ij van millioenen daarvool' niet gesloten , Men is nog bezig 
om , zooals de heer G,'atama heeft aangetoond, kanaalwe,'ken te maken, die meel' 
dan een millioen zullen kosten . En zal het daal'bij blijven 1 Neen, want in dat 
opzicht is dergelijke instelling onvel'zadelijk, 

Del'halve kom Ik tot de conclusie, dat men het stelsel lan den oud-Ministe,' 
Modtle,'man moet aannemen, dat men nijvel'heidsÎlll'ichtingen moet in het leven 
I'oepen; dat men de menschen moet plaatsen binnen de muren, met betel' toezicht 
en betere discipline, 

En wat zegt de tegenwoordige Minister van Justitie daartegen 7 
De weldadige gevolgen van het stelsel-Modderman sp,'eekt hij nict tegen, maal' 

hij zegt dat de oud-Ministe,' de vel'pleegden wil behandelen alsof zij tel' zake van 
el'l1stige misdrijven gevangenisstl'af ondel'gingen , en alsof zij in de meest afschrik
wekkende tuchthuizen wal'en opgesloten. 

De Ministe" neme het mij niet kwalijk indicn ik zeg. dat ecne del'gelijke be
oOl'deeling van het stelsel van den hee,' Moddel'man veel heeft van ovel'dl'ijving. 

Rechtvaardigt het feit, dat bedelaal's en zulk soort van lieden binnenshuis wel'k 
zullen moeten ti oen . die qualificatie van tien Ministel' van het stelsel van den Iwer 
Modderman7 
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Maal' hoevelen zijn el' niet, die ook binnen's kamel's moeten wel'ken?, , .. 
Maar, zegt men, deze wo rden niet opgesloten, 
Is dat opgesloten zijn dan zulk eene onovel'!wmelijke ramp? 
Worden el' toch niet velen opgesloten, zonder dat daal'bij gedacht behoert te 

wO l'den aan de meest afschl'ikwekkende tuchthuizen; gelne datzelfde niet VOOI' 
passanten, voorloopig in hechtenis genomenen, van wie het nog bewezen moet 
wOl'den of zij kwaad gedaan hebben, van kl'ankzinnigen, kindel'en in opvoedings
gestichten, in weeshuizen, enz.? VOOI' die allen heeft ook opsluiting plaats en toch 
maakt niemand zich el' beangst over, dat de deur achtel' die personen wOl'dt ge
sloten, En dan zou men el' zich wel beangst ovel' , maken, dat de deul' achtel' 
bedelaal'S op slot wOl'dt gedaan! 

Neen, niet de opsluiting, maal' de aard van straf en behandeling geven den 
kenmerkend en dool'slag, 

De heel' Moddel'man was van oOI'deel, dat el' ondel'scheid moest blijven bestaan 
tusschen gevangenissen en werkilll'ichtingen, en dat daal-toe de gelegenheid bestaat; 
wat ook niet is betwist gewol'den, Gevangenisleven zou, meende hij, altoos nog 
meel' afschrikken, 

Nu ik bemerk dat een lid in mijne nabijheid hiel'aan twijfelt, wil ik el' bij
voegen dat het vel'schil zit in allel'lei, in de vertrekken en in het meerdel' of 
mindm' gemak om met elkandel' om te gaan; "an den mOl'gen tot den avond kan 
men in de wijze van behandeling, dool' het geven van meel' loon, mindel' zwal'en 
a l'beid en gelegenheid tot meel' genietingen: het ondel'scheid doen uitkomen tus
schen gevangenis en werkil1l'ichting, zood at aan den eenen kant degeen die daal' 
geplaatst wordt zeel' goed voelt dat hij niet in eene gevangenis is, en dat aan den 
anderen kant de straf van dien aal'd kan zijn, dan hij toch ook lievel' niet in de 
wel'killl'ichting is. 

De tegenwool'dige Minister zegt - doch hierin is hij het met zich zelven on
eens - dat el' geen kenmerkend ondel'scheid bestaat tusschen hetgeen wij willen 
en de gevangenis Opsluiting, evenals gevangenis, zegt hij, is de zwaal'ste stl'af, 
Doch nu komt dezelfde Ministel' die de opsluiting eene te zwal'e stl'af vindt, ons 
vooI'stellen om een deel van de bedelaal's te Hool'll te plaatsen. waal' zij dan toch 
wel gevangen zullen zitten, 

Maal', zegt de Minister, ik wensch alleen hen te Hoorn te plaatsen, die bij
zonder lui en onwillig zijn, Ik ben het in dit opzicht geheel eens met den l'aadsheel' 
de Pinto, die zeide, dat eene dergelijke andel'e stl'af, toegepast op iemand die lui 
en onwillig is, de grenzen van eene disciplinaire straf te boven gaat, Het is, zeid!' 
de heel' de Pinto, de toepassing van tw~e stelsels, het toepassen van twee soorten 
van stt'af, naar de subjectieve begl'ippen van de administratieve macht, 

Men kan, indien men met onwilLigen te doen heeft, dit is zoo altijd begl'epen, 
eenige disciplinail'e stl'af toepassen, de bestaande straf vel'zwal'en, maal' dat doet 
men altoos met behoud van dezelfde categol'ie van de Stl'af. In hetzelfde gebouw 
wordt men mindel' aangenaam geplaatst, hijgt men mindel' goed voedsel. Del'gelijke 
stl'l1ffen zijn tot nu toe altijd beschouwd als disciplinaire straffen, maal' nooit is 
als disciplinail'e straf beschouwn het bl'engen van de eene categol'ie in de andere 
De Minister zegt, dat hij zoodanig een afschl'ik heeft voor het stelsel van den Minister 
Modderman , omdat het alle palen te buiten gaat, en nu wil hij toch, wat hij 
gevangenisstl'af acht, toepassen op bedelaal's , al zijn het onwilligen, en hij volgt 
dus een stelsel, dat hij voor zich zelf ongepast vindt, 

Ik heb nog slechts enkele woorden te zeggen over de aanwijzing del' gestil:hten, 
Het is niet tegengesproken dat Leeuwarden uitstekend geschikt en als het ware 
1'001' wel'kinrichting gebouwd is, Leeuwal'den kan gemakkelijk 512 man bel'atten; 
als strafgevangenis zouden cl' slechts hoogstens 200 kunnen geplaabt wOI'den, 
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hiel'vool' wort!t die gevangenis dus VOOI' meel' dan de helft onbruikbaal' , en zou 
ook nog vel'bouwd moeten wOl'den, 

In Leiden kan de strafgevangenis wOI'den geplaatst; daal' zijn de funrlamenten 
voo I' 120 cellen. De verandel'ingen die daal' dan zullen gemaakt moeten wOl'den, 
zullpn f 80,000 kosten, 

\ eere, hebben wij gelezen, is uitmuntend gelegen en zal slechts f 118.000 voo I' 
verandel'ing kosten. 

VOOI' Hoorn en Leeuwarden wOI'den in ons stelsel geen onkosten \'Cl'eischt, 
Veenhuizen zal daal'entegen volgens nen Ministel' 2 ton kostpn. 
Laat ons daal' eens een oogenblik ovel' nadenken, 
Behal ve dat, zooals ik op het voetspool' yan mi', Moddel'man betoogd heb, de 

kosten noodig VOOI' de uitvoel'Îng van het stelsel-Modderman verbazend veel kleiner 
zullen zijn dan die, welke noodig zullen zijn VOOI' de vel'\vezenlijking van de plannen 
van dezen Ministel' , en men daal'voor gestichten zal krijgen die uitermate voldoen, 
wensch ik u te wijzen op het getal ambtenal'en dat men natuurlijk dool' de uit
bl'eiding van het getal soorten vall arbeid in de tegenwoordige koloniën zal noodig 
hebben, Dat getal ambtenal'en moet uit den aal'd del' zaak ontzaggelijk veel 
gl'Ooter wOl'den, 

De heel' DU 'rOUR VAN BELLlNCIlAVE, jJlil1Îster van Justitie: AI-tikel 434 van 
het Wetboek van Stl'afl'echt bepaalt, dat de bedelaal' , die na onhel'l'oepelijk vel'
oOI'deelt! geweest te zijn, zich binnen hetzelflle jaal' wedel'om aan die ovel'Ü'eding 
schuldig maakt \ wOl'dt of kan wOI'den gestl'aft met eene vel'hoogde hechtenisstl'af, 
en zoo hij tot wel'ken in staat is, daal'enboven kan wOl'den opgezonden naar eene 
wel'kinrichting, Wat is nu die hechtenisstraf7 

Volgens art, 1, alinea 9, Wetboek van Strafrecht is het een van de dde hoofd
straffen, welke zijn: geyangenisstraf, hechtenis en geldboete, Derhalve behoOl't de 
stl'af op de bedelal'ij tot de hoofdstraffen. 

En wat is nu het opzenden naai' eene werkil1l'ichting 7 
Art, 9 geeft ook daal'op het antwoOl'd: het is eone biJkomende stl'l1f, eene sb'af 

die bij de hoofdstraf komt, En alsof dit nog niet duidelijk genoeg wa~, zegt de 
laatste alinea van art. 32 Wetboek van Strafl'echt: "De stmf - dat is de opzen
ding naai' eene wel'kil1l'ichting - gaat in op den dag waal'op de hoofdstraf eindigt." 

Waal' heeft men nu ooit gezien dat de hoofdstraf vee! lichter is dan de bij
komende straf? 

Hebben de leden dezel' Vel'gadm'ing bij de bemadslaging over het Wetboek van 
Stl'afl'echt een oogenblik gedacht aan de mogelijkheid van het "oorste! van den 
heel' Modderman om deze uitlegging aan de wet te gel'en 7 

Men heeft het toen niet vool'zien dat die wel'k;l1I'ichtingen zouden geplaatst 
wOI'den in tuchthuizen, in cOl'l'ectiehuizen of in andere gevangenissen; want men 
wist hetgeen in de Memorie tot Toelichting van het Wetboek van Strafl'echt ge
schl'even staat 

Te I'echt heeft mijn ambtsl'ool'gangel' gezegd: men breke met het stelsel dat 
men tot ti USl'el' gevolgd heeft en men late die beoelaal'sgestichten vervallen, 

lIet moet gevoeld worden, dat straf wOl'dt geleden! Ik beaam dit, Maal', zeide 
de Regeel'Îng, het moeten dus niet zijn werkim'ichtingen van het tegenwoordige 
tweeslachtige stelsel, maal' wel'kelijke stl'afkoloniën. Men za! zich die woorden 
wel herinnel'en, en die aan mijne wOOl'den mocht twijfelen, hij kan ze vinden in 
het eel' te deel bladz. 331 [blz, 355 van den tweeden dl'uk] I'an de geschiedenis 
van het Wetb. van Stl'afl'echt van den staatsmad mi'. Smidt, 

Wanneer ik nu den platten grond van het tuchthuis te Lecuwal'uen voor mij 
neem en daal'bij denk dat el' niet strafgeva1lgenis maal' strafkolonie boven staat, 
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dan vraag ik mij af, of men in goed TIoJlandsch, een gebonw met bepel'kte ruimte 
tusschen eenige mlll"en eene kqlonie kan noemen, Dit komt mij ondenkbaal' voor, 

Vel'gi ik mij, dan hCl'innel' ik :mn het al,tikel, waarovel' zoo even dooI' den 
geachten afgevaal'digde nit Middelbul'g is gespI'oken; van hetgeen het lid van den 
IIoogen Raar! mi', De Pinto in het Ireekbl. !Jon hpt Recht van 17 Mei zegt, dat 
namelijk zijn voormalig medelid del' commis ie tot samenstelling van een nieuw 
Wetboek van Strafl'echt, tijrlens die samenstelling et' nooit aan gedacht heeft om 
een del'gelijk VooI'stel te doen, 

Ik wensch nu nog een oogenblik te wijden aan enkele wetten tegen de bedelal'ij, 
ten einde daaruit aan te toonen, dat criminalisten nooit O'edacht hebben aan de 
wenschelijkheid om haar te stl'afIen met gevangenisstl'af Men heeft altijd , zelfs in 
vroeget'e eeuwen, andel'e sb'affen gekozen, Ik he1'Ïnnel' bijvoOl'beeld aan de decI'eten 
van Frans 1 en Hendrik 1I van FI'ankt-ijk, Welke stmffen bepaalden deze ten aan
zien van de bedelal'ij 7 Geeseling , "Ia peine du fouet," Daal'mede was Je hoofdstl'Uf 
afgeloopen, en als bijkomende straf, eene SOOl't van politiemaatl'egel: de opzend ing 
naar de galeien, 

BiJ decreet van 1790 heeft men het eer 't wel'kinl'ichtingen in het leven ge
roepen j in FI'ankt-ijk voornamelijk VOOI' Pal'ijs en enkele omliggende departementen, 

Waren dat nu gevangenissen 7 Vool-lekel' niet, zij dl'oegen een geheel ander 
kal'akter, daal' het de prefect wns, die de opname en het ontslag I'egelele, Wel was 
bij den Code Pénal van ] 791 op bedelal'ij de l'ei1lP dl' détnt/ion gesteld, maal' tevens 
had men de wel'kinrichtingen darl.1'bij behouden, 

In het jaal' 1808 is bij het bekenlle deCl'eet van Keizer Napoleon vOOl'geschl'e"en 
llat dépots de mendici/é (wet'kint'h:htingen) zouden wOI'den gesticht in geheel Fmnk
rijk, en nu is het mel'kwaal'dig dat die wCI'kinl'ichtilJgen ook zijn gebleven bij 
den Code Pénal van 1810, Bij de bemadslaging ovel' dat wetbopk en wel bij het 
bekende art. 472 ovel' het strafIen del' bedelal'ij is dOOI' ,Ien Staatsm:ul-I'apPol'teur 
Regnauld ,op de vraag: zijn dat nu gevangenissen 7 geantwool'd: "Ce ne sont pas 
des pt'isons j ce sont des asyles, des maisons de secoul's," Hij voegde hier aan toe: 
"stl'af nooit de bedelal'ij in gevangenissen , want clan stl'eeft gij het doel vool'bij." 

Ik zal hiel' niet spI'eken ovel' kleine vemndel'ingen, die deze bepalingen bij de 
wet van 29 Juni 18H in Nedel'iand hebben onnel'gaan j zij zijn u natuurlijk Le· 
kend, en ik constateel' eenvoudig het volgende: 

Wij hebben op dit oogenblik bedelaal'sgestichten (dépóts de mendicité), Nu is de 
vraag: moeten deze vel'anderd en vel'beterd in het leven blijven of opgeheven en 
vel'\'angen wOl'den dOOl' gevangenissen 7 

Mijn antwoOl'd op die vmag is: hef niet op , maal' vel'betel', Maak den toestand. 
die op dit oogenblik te wenschen overlaat, andet,s , want et' zijn dl'Îe redenen VOOI' 
het behoud, het belang van den bedelaal' , het belang van de samenleving en het 
geldelijk belang van den Staat, Met enkele wOOl'den wensch ik die (!t'ie punten 
natler te bespI'eken, 

Het belang van den bedelaal', De geachte afgevaal'digde uit Middelbul'g heeft ge
zegd: alles tt'ekt naaI' de steden, men wil niet mePI' naar het land, Dit is volkomen 
juist, en daarom moet men juist de bedelaal' naar het land bl'engen, omdat daar 
gelegenheid is om werk te bekomen, Er is een trek, serlel't vel'Scheidene jal'en 
reeds, om naai' de gl'oote centm te gaan, Men wekt t\e steden op; alle standen 
doen dit , van de hoogste tot de laagste, Maal' dit heeft ten gevolge, dat het lahel 
ontvolkt WOl'dt en men el' handen VOOI' den al'beid noodig heeft , die op dit oogen
blik ontbl'eken, Is het nu cene onverschillige zaak als 1500 tot 2000 tot wCl'krn 
in staat zijnde personen aan het land wOl'den gege\'en en zekel'e kennis en be
kwaamhei,j bezitten om den gt'ond te bewerken 7 Wannecl' in de ~tcdcn gelJl'ek is 
aan werk, dan vindt men het op het land , , , , 
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lIet belang der samenleving. De geachte afgevaardigde uit Nijmegen, de heer 
Van Nispen, heeft bij de bel'aadslaging ovel' al·t. 432 van het Wetboek van St''3.f· 
recht gewezen op de gevaal"lijke gevolgen VOOI' het land als men de bedelaars niet 
zooveel mogelijk en langdlu'ig venvijdCl·t. 

Wat zal het gevolg zijn van de opzending naar eene wCl'kitll"ichting? Als de 
"echte,' weet, dat een vool'malig tuchthuis den bedelaa,' moet opnemen, zal .hij 
eene zeel' korte sb'af opleggen, en den termijn van d"ie jal'en, walU'van hij ge
bl"l,ik kan maken, naar ik v"ees tot enkele weken bepe,·ken . Dan wordt het doel 
niet bCl'eikt en b"engt men Nedel'land tel'ug in den toestand die een vijf en twin
tigtal jal'en geleden bestond, toen men - de bewoners van het platteland zullen 
het zich hel'inneren - zijn leven bijna niet zeke,· was dOOl' de landloopel'ij en de 
bedelal'ij. Dien toestand vindt men gelukkig op het oogenblik niet. Men mispl'ijze 
wat el' in de gestichten Yeenhuizen en Omme,'schans vel'keenJ is, maal' miskenne 
ook niet het voordeel dat zij VOOI' Nede"land hebben opgelevel'd, 

Het geldelijk belang van den Staat. Ik hoop rlat de Vergade,'ing daaraan wel 
een oogenblik hare aanrJacht zal willen wijden; want, wat is het verschil in de 
l<asten, vallende op de gevangenisstl'af en op de vCl'pleging in de gestichten? 

Ik neem één jaa,', willekeul'ig, want ik kan hier geene statistiek geven, Ik kies 
het jaal' 1880, Toen heeft elk gestl'afte te Leeuwal'den aan het Rijk gekost 621

/ 40 

cent per dag. En wat heeft de bedelaar gekost 7 261
/ 8 ; cent. 

Nu gelieve men die cijfel's te vermenigvuldigen met 365 maal 2000, en ik ge
loof dat dan de positie van een Minister van Justitie niet aangenaam zou zijn bij 
de verdediging van het IVde hoofdstuk del' Staatsbeg\"Ooting, wanneer men telkens 
moest komen met eene ve"hoogde aanv,'age voo,' ondCl·houdskosten. Op dit oogen
blik klemt dit niet zeel', omdat het getal vel'oo,'deelden in de gevangenissen niet 
groot is, maar wanneer dit cijfe,' geklommen is tot 1500 à 2000, dan zou de 
Staat zich wel eens de "mag mogen stellen of men zich niet op een "erkeen) 

standpunt heeft geplaatst, 
De geachte afgevaal'digde uit Middelblll'g heeft gesp"oken van de kosten en heeft 

gewezen op de verbouwingen die te Leeuwa"den en Veenhuizen moeten plaats hebben, 
De cijfel's zijn niet onjuist, maar ik geloof dat de geachte sprekel' zich de zaak 

niet geheel juist voo,·stelt. Wanneel' men Leeuwal'den, [Joom en Veenhuizen za 
illl"ichten VOOI' werkÎlll"ichtillgen, dau moeten de gestichten Ommel'schans en Veen
huizen ve"kocht worden, Mijn ambtsvoorganger , de Minister Moddel'man, heeft de 
bate van dien verkoop voo,' den Staat geschat op een half millioen . In den tegen
woo"digen tijd klinkt dit cijfer niet onaangenaam, Maa,' ik moet mededeelen dat 
men in de pl'ovinciën D,'ente en Ovel'ijsel het voordeel, dat uit den ve,'koop (Jer 
gestichten Ommerschans en Veenhuizen zal voortvloeien, niet hooger schat dan op 
f 250000, dus op de helft van het v,'oegel' gel'aamde bed ,'ag. Ondel' de schoone 
bezitting, die de Staat dal\\" heeft, bevinden zich ook 24flO bUIldei's veengromlen, 
Ook daa"van heb ik eene taxatie latei! maken dOOl' deskundigen, die eene opbl'engst 
!"amen van f 10 pel' hecta,'e, dus f 24000, Nu mogen wij ons niet kunnen Vel'
heugen in groote batige saldo's, maal' zoo arm is Nedel'land nog niet dat wij 
behoefte zouden hebben aan eene bate van f 2 L()Ofl. lIet is onze plicht die gronden 
voo,' het nageslacht te bewa,'en en die gronden te laten bewel'ken. 

Thans nog een woord o"el' den veldarbeid. Men zoekt nen vel.lal'beid lieve I' dan 
den fabrieksarbeid, die ook in de gestichten wordt uitgeoefend, En waarom 7 Omdat 
de veldarbeid bete,' betaald wo,'dt, zoorlat daarom I'eeds de ve,'oo,'deelde bedclaal's 
in den regel zich tegen den fabl"ieksal'beid verzetten. Maal' de velda,'beid heeft nog 
een andCl' ,'oOl'deel. De man kan luiel'en , want het toezicht is gel'ing Waal'om 
kan dit niet gewijzigd wOI'den? Waarom kan hic,' niet hetzelfde gebeUl'en wat in 
België, Frankl'ijk, Zwitserlantl plaats heeft? Ik zie niet iu waal"om men de vel"-
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oOl'deelden niet in t1'oepen van honderd of tweehondel'd man op enkele kilometel's 
afstand van de gestichten, den geheel en dag bezig zoude houden den gl'ond om te 
zetten, onder toezicht van I'ÎJksveldwachters, deze laatsten e 'lcmvel niet meel' ge, 
lijk thans blootgesteld aan het gevaal' van mishandeling wanneel' zij naai' waar
heid hunne I'appol"ten indienen, maal' ondel' behool"lijk militail' geleide, 

Tk heb mijn ambtgenoot voor Oorlog gevraagd of het mogelijk is het garnizoen 
te Veenhuizen in de wintel'maanden te vel'dubbelen, ten einde het aangege\'en 
stelsel ten uitvoer te leggen, en ik vlei mij dat zijn antwool'd gunstig zal zijn, 
Dan kan de dil'ecteul' del' gestichten wal'e rappoIten ontvangen; dun zal niets 
verzwegen wOI'den als er onwil om te werken bestaat, en latei' straf opgelegd 
worden, 

Welke straf zal dit zijn? 'fhans heeft de I'aad van tucht in de bedelaal'6gestich
ten de bevoegdheid om 7 dagen Clllstl"llf op te leggen; dit stelsel schatTe men af 
en vel'vange het dOOI' opzending naai' Hool"n, het zwaal'd van Damocles dat bij ver
gl'ijp den bedelaar boven het hoofd hangt, De dadelijke opzending is wellicht in 
strijd met de wet, ik geef dit aan den raadsheel' De Pinto, die het in het Weekblad 

Vfl?/ het Ree/lt heeft aangetoond, toe, doch niet als mll.att'egel van tucht, als d isci
plinail'e stl'af, en daarmede is het wettig bezwaal' opgeheven, 

Een tegenstand el' del' gestichten, iemand die eerlijk VOOI' zijn gevoelen is uitge
komen, de tegenwool'tlige flit'ecteul', heeft mij ge7,egd dat zoo wij Hool"ll als politie
maatl'egel hebben om de on willige, luie bedelaal's te stl'a[en, wij in gunstigel' 
toestand zullen komen, Een voormalig directeuI' del' gestichten heeft op een congres 
te lIaarlem gezegd: Zondel' betlela:II'sgestichten geen bedelaal's meel', Dit woord kan 
indl'uk maken, maal' ;s onjuist, EI' zullen geen bedelaal's meel' zijn, wanneel' wij 
geen armen ondel' ons hebben, Doch welke sociale toestanden men ooit zal beleven, 
al'men zullen el' steeds zijn, 

De heer VAN DER FELTZ: Met evenveel sympathie als ik het ontwerp van den 
Ministel' Modderman tot opheffing van de bedelaal'sgestichten ontvangen heb, met 
evenveel ovel'tuiging zal ik stemmen vóór het amendement van den geachten 
afgevlI.arfligde uit MiddelbUl'g. , , , 

Ik ben zoo overtuigd van het vel'derfelijke van het tegenwoordig gevolgde stelsel. 
dat ik niet genoeg op de n:\deelen er van wijzen kan, 

"De gevangenen moeten gevoelen dat zij stl'af ondel'gaan", zegt men, Wie z:Ll 
echter beweren dat in de koloniën Ommel'schans en Veenhuizen dat gevoel bij de 
gevangenen bestaat? 

In de bibliotheek van deze Kamel' heb ik eene kOl'te bl'ochllregevonden, getiteld: 
,,'s Rijks bedelaal'sgestichten Ommel'schans en Veenhuizen , doOI' VCI'itas," Het is 
een OVCl"dl'uk uit de Prot'inrinle Groninger Courant, 

Dat stuk is I'eeds eenigen tijd oud en blijkbaal' geschreven ondel' den indl"llk 
van de voormalige al'memvet, toen de kosten VOOI' bedelaars in de kolonie ten 
laste van de gemeente kwamen, Dit stl"aalt in die bl'ochul'e duidelijk dOOI', maal' 
het staat in geen verband met hetgeen ik te zeggen heb, 

Omtl'ent het gevoel van sb'af nu dat de bedelaars moeten hebben, lees ik, 
ondel' andel'en op blz. 5 vall die brochul'e het volgende: 

"Menschen in de kracht des levens, die niemands hulp noodig heuben'; hllipbe
hoe\'enden, die. niettE'genstaande zij van al'menfondsen leven, zich toch aan allel'lei 
uitspattingen ovel'geven; lieden, cl ie hun vCI'mogen dOOl'gebl'acht hebben en dan 
toch nog niet willen werken; al de zoodanigen , 0111 den volkstel'm te gebmiken, 
falen ziel, " OJinellll'lt" , en ontgaan op eene VOOI' hen zeel' aangename, voor de al'm
bestul'en zeel' kostbal"e wijze, de lHüulll'lijke gevolgen hunnel' vel'kecl'dheden in 
's Rijks bedelaarsgestichten, 
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"De aanleiding, waardoor zij tot het ver toonen '.!an bedelarij overgaan, is dik
wijls gemakkelijk op te sporen. Dool'gaans heeft men een uit de gestichten ont
slagene gespl'Oken. Die ontslagenen hebben goede kleeding en een uitgaanskas, 
wellie zij in eenige dagen zeel' vrolijk, dikwijls zeer liedel"iijk dOOl'brengen, om 
zich dan weer te laten opnemen." Zij verhalen veel van het leven, dat men in de 
gestichten leidt; hoe men daal' verzOl'gd wOI'dt als vogeltjes in hunne kooi, en 
welke amusementen men zich daa I' al zoo vel' chaft, A ndel'e ontvangen lIit de 
gestichten bl'ieven van vel'wanten , vl'oegel'e bUI'en, enz. , waarin evenzeel' de ge-
110egens van vel'ool'deelde bedelaars bl'ced wOl'den uitgemeten en zoowel de monde
linge als schdftelijke bel'ichten eindigen altijd met "laat je toch ook opnemen, je 
bent gek. om je dood te wel'ken, je moet gauw komen, want eel'Stdaags worden 
vCl'scheidene veldwachtel'splaatsen "acant, dat kon je ook wel worden", enz, 

Veldwachtel's wOl'den namelijk genoemd de best oppassende bedelaal's • die als 
opzienel's worden gekozen. 

Dit omtrent de meening dat de straf moet wOl'den ge,·oel,l. Aan een gl'Oot ge
deelte van mijne geachte medeleden zullen zeker de gestichten Ommerschans en 
Veenhuizen onbekend zijn; zij hebben deze misschien nooit gezien, maal' er alleen 
van gehoord. Men moet ze echtel' bij el'varing kennen om te weten wat een boel 
het daar is! Men huivel't wanneel' men tlool'dl'Ïngt in de geheimen van het leven 
in de bedelaal'skoloniën. Uit dczelfde bl'ochUl'e zou ik daal'omtrent nog enkele 
vool'beelden kunnen aanhalen, indien ik niet \Teesde de Vcrgadel'ing te vel'velen, 
of de discussie te lang te I'ekken, 

Zoo leest men daar bijvoorbeeld omtl'ent de behandeling, die de nieuw aan ge
bl'achte kolonist ondergaat, indien hij zich voorloopig aan het leven niet gewennen 
kan, en zich ondel' de bevolking, die daal' woont, lIiet geheel te huis gevoelende, 
zich afzondert, of klaagt ovel' de behandeling die hem te beul't valt. Dan wordt 
hij bestempeld met tien naam van verrader, en, in den nacht, als alles donkel' is, en 
in de kooi ligt, staan enkelen op en weten den ven'ader wel te bewegen. dat hij 
niet klagen zal bij tie dil'ectie ovel' hetgeen ondel' zijne aandacht is gekomen, Ik 
laat dit echtel' VOOI' het oogen blik rusten , 

Men Pl'ijst het tegenwoordige systeem met aanbeveling van den veldal'beid, die 
zoo bij uitstek ge~chikt ZOII zijn om in de wel'kzaamheid vun de bedelaal's te ,·oOl'zien. 

De Ministel' heeft zooevel1 dat denkbeeld nog nangepl'ezen, en el' op gewezen 
hoe weldadig het is, dat men, wanneel' in de gl'oote steden bijvoOl'beeld des 
winters het wel'k stilstaat, buiten gelegenheid tot wel'ken kan geven. 

Ik spreek niet tegen llat het vool'zekeJ' zeel' aallgenaam is, wanneeJ' men gelegen
heid heeft tijdelijk in de behoeften \'an velen tegemoet te komen, maal' ik ontken 
dat als regel gesteld moet worden, dat veldal'beid VOOI' bedelaal'sgestichten de 
geschiktste zou zijn. 

Integendeel beweel' ik dat veldal'beid de ongeschiktste is dien men bedenken 
kan. om menschen. die niet werken willen of niet wel'ken kunnen, aR 11 den gang 
te houden. In de eel'ste plaats is Cl' geen al'beid die moeilijkeI' kan geconüoleel'd 
wOI'den, daal' zij van zoovele omstandigheden afhangt Zoo hangt bijv. het gl'aven 
af van de hal'dheid van den bodem en heeft men bij het bepalen van dien al'beid 
I'ekening te houden met de lichaamskJoacht van den pel'soon, welke dien uitoefent, 
Die al'beid hangt af van weèl' en wind, enz enz, Wij zien het bij degenen die op 
het land werken - bij onze eigen al'beiders, nu geen bedelaal's-kolonisten - hoe 
el· velen den slag van bebben om den schijn aan te nemen alsof zij bezig zijn. 
soms zelfs al of zij hal'd wel'ken terwijl el' toch weinig uit hunne han(len komt, 
rabl'ieksal'beid kan veel betel' wOl'den gecontl'oleel'd. Dan heeft men met de fac
toren die ik n02mde _cel mindel' te rekenen. 

Het is een del' argumcnten van den hecl' Gl'alama; de veldarbeid die tijdelijk 

----- . 
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gestaakt wOI'dt, des winters als alles in den grond is, wordt vel'vangen dOOI' 
a,'beid in de bosschen. Het spijt mij dat ik het zeggen moet, maal' mijn geachte 
v,'iend heeft volslagen abuis. Ja, e,' zijn tijdpe,'ken dat e,' in de bosschen wat ge
we,'kt kan worden i maal' als e,' sneeuw ligt kan het niet, en het komt des 
wintel's meermalen gedu,'ende weken VOOI', dat el' in de bosschen niet gewel'kt 
kan wOI'den. Ik sp,'eek hiel' van de akkermaals- of schelhoutbosschen , want opgaand 
hOllt is el' in de bedelaal's-koloniën niet, maar als el' des wintel's in tIe akke,'maals
bosschen gewe,'kt wordt bestaat dit in het snoeien van het hout, dat het vol
gende jaal' als akke,'maalshout moet vallen. Het is slechts een klein gedeelte 
al'beid, maa,' ook dat moet gestaakt wOl'den als e,' sneeuw ligt, 

E,' moeten dus in den winter noodwendig vele dagen, soms weken achtel'een, 
"oOl'komen, waa,'op geen velda,'beid doo,' de bedelaal's kan wo,'den ve"I'icht, en zij 
hebben dan het gemakkelijkste, luiste, lekke,'ste leventje dat men zich denken kan, 

Maal' rle resultaten V.'ln ons vel'plegingssysteem zijn toch zoo mooi, zegt de 
geachte afge\'aardigde uit Assen, Ja, imlien men die bedelaal'sgestichten ziet met 
hunne gebouwen, hunne bosschen, hunne ontgonnen gronden, heeft dat opper
vlakkig den schijn van zeel' mooi te zijn, als doOI' de berlelaa,'s tot stand ge
bl'acht i doch men zegt Cl' niet bij ten koste van hoeveel millioenen schats sinds 
60 ja,'en, 

Een ande,' voordeel van de berlelaal'sgestichten is dit, dat men de bedelarij 
geweel'd of gekeel'd heeft. [k ontken dit ten sterkste; het is niet ZOOi men heeft de 
bedehuij niet gekeerd, Het moge ,vaal' zijn, dat, gelijk wijlen de heel' Van Rhemen 
111 de Eerste Kamer vel'klaal'de, men tegenwool'dig lIiet meel' gelijk in zijn studen
tentijd (misschien .. 0 of ·~5 jaren geleden) op de Breellstl'aat te LE'iden dool' bedelaa,'s 
achtel'volgd wOI'dt; doch dat is niet het resultaat van de bedelaa,'skoloniën, want 
d ie bestonden toen ,'eeds 20 jaren. Maa,' dat men de bedelaal's n u niet meel' als 
toen waal'l1eemt, is een gevolg van vel'schillende oOloznken. Vooreerst de toegenomen 
wclvaal't en vel'meel'del'd vel'tiel', in de twecde plaats betel' politietoezit.:ht. De wel· 
voegelijkheid gedoogt niet dat men thans op 's Hee,'en stl'aten achtel'voigd wo,'rlt 
doo,' del'gelijke bedelaal's . zonder te kunnen ontkomen als op de B,'eedst,'a:tt te 
Leiden, Maal' men make zich niet wijs dat de bedelal'ij heeft opgehouden. M('n ziet 
ze in andel'en vOI'm. Men behoeft het Haagsche Bosch slechts eenige sch,'eden in 
tc gaan of men wordt at.:htervolgd dOOI' Vl'on wen en kinde,'en, dic 1I lucifel's te 
koop bieden. Dat is bedela,'ij die niet doOI' de bedelaarskoloniën gekecl'd is, Men 
ga op het platte lanr!. De geachte spl'ekel' weet el'en goed als ik - en wij zijn 
niet de eenigen die het welen - dat men op 's Heel'en wegen ontmoet vl'ouwen 
met kindel'en op den l'Ug, mannen en kinde,'en met zakken, waarmede zij zooge
naamd op den boe,' gaan om aar.lappelen en bl'ood te vragen. Men meene niet 
dat het platteland niet meel' wOl'dt gebl'andschat dOOI' de"gelijke landloopers, want 
men vindt die pe,'sonen nu nog evenals VOOI' 40 11 50 jal'en en men zal ze altijrl 
blijven vinden, Waal'om? omdat deze bevolking van het platteland niet ve,'kiest 
opgenomen te wo,'den ill dc bec1elaa,'skoloniën, Dat zijn rnenschen die de vl'ijheid 
kennen en waardeel'en, die wannee,' el' wed, is wel wat willen verdienen, maal' 
alleen in tijd van nood op den boel' gaan om te vragen wat zij te kOl,t komen. Dat 
zij nict dikwijls eene weigering hOOl'en, omdat de boer bang is wanneer hij wei
gert e,' de kwade gevolgen van te zullen ondel'vinden, is niet de schuld \'an den 
bedelaal' , want hij dl'eigt niet. Maal' die berlelaars zijn el' en zijn niet dOOI' de 
bedelaa,'skololliën te keel'en 

Maa,' men heeft toch de bcdelaa,'skoloniën met 3001) zip.len i tllsschenbeide waren 
e,' .JOOO pel'Sonen, op dit oogellblik zijn el' 2600. Dit is de bl'volking die de 
bedehl.al'skolonie gekweekt heeft, Wij hebben rle bedelaa,'s gemaakt met onze bede
laarskolonie, want het is eene vaste bevolking, die el' meel'malen komt, van twee 
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tot twintig malen. Men wekt elkandel' op om weel' te komen; el' is geen stl'even 
om el' uit te blijven. En zoolang wij de bedelaal'Skolol11ën in stand houden, het zij 
ve l'betel'd zoo als de Ministel' doen wil dool' de I'ccalcitl'anten naar Hool'n te vel'
plaatsen, zullen wij met dit euvel behebt zijn ... , 

De l'ccalcitl'anten zullen naai' Hoom gaan. Verwacht de Ministel' daarvan veel 
heil? Zal het wegzenden van tlie menschen de misbl'uikell doen ophouuen, die in 
de koloniën bestaan 7 Zal het wegzenden \'an die lieden de ovel'blijvenden aanspol'en 
en ti wingen tot wet'kzaamheid , hen nopen tot zedelijkheid7 Oe Minister kan het 
niet gelooven, en zoo hij het gelooft maakt Ilij zich illusiën die niet zullen WOt'
den verwezenlijkt. liet is mij in zeket'ett zin onverschillig of het plan van den 
Minister Moddet'man al dan niet worde aangenomen: ik ben vCl'zeket'd dat wij na 
eenige jat'en VOOt' dezelfde quacstie zullen staan , en het geld dat wij zullett hebben 
bpsteed om de bedelaat'Skoloniën in een dool' uen Ministet' gewenschten toesta mI te 
bl'engen, zal dan blijken weggewot'pen te zijn. 

Enkele punten, dool' den Ministet' in zijne repliek aan den geachten afgevaar
digde uit Middelbut'g ten beste gegeven, behan,lehle ik reeds. De Minister hand
haart de bedelaat'skoloniën in het belang del' tegenwoordtge bevolking; onze be
hoeftigen gaan gemeenlijk niet bedelen, De Minister wijst op het belang det' 
samenleving. maat' noopt dat belang om rle bedelaal'S, waarvan spmke is, te 
houden in de koloniën te Ommet'schans en Veenhuizen 7 Zijn ze daat' veiliget' dan 
in de wet'kinriclttingen te Leeuwarden, Hoom en Veet'e 7 liet belang der samen
leving kan alleen medebt'engen tie bedelaars van de stmat te nemen, maal' het zal 
wel onvet' chillig zijn waal' ze tlan blijven, De kt'acht van dat al'gument gevoel ik niet, 

lIet gelrlelijk belang, De Ministel' heeft opgegeven hoeveel daags een gevallgethl 
te Leeuwal'(\en en een vCl'pleegde in een bedelaarsgesticht kost: gene I'uim 62, 
,leze 26 cent. lIeeft tie Ministel' daal'bij gelet op de voedingswaal'de van hetgeen 
te Veenhuizen wordt geteeld, en duol' de bedelaal's vel'bruikt, zoo in aal'dappelen 
en kOt'en als in vleesch 7 En is die waal'Cle gebracht op een pt'ijs, dat men daar
mede rekening mag houden bij eene vel'gelUking met Leeuwal'den, waal' alles moet 
wOt'(lcn aangekocht 7 Ik meen dat men dit uit het oog heeft verloren; in elk ge
val heeft men niet eene zeel' nauwkeurige bel'ekening gemaakt. 

De Minbtel' zegt, d:l.t, als de st.'af zóó zwaaI' is uat iemand WOl'flt vel'oordeeld 
tot 3 jal'en verblijf in eene werkilll'ichting, dan zal de I'echtel' bezwaal' maken 
zoodanige stl'af in hat'e volle gestrengheid toe te passen, en hij zal wellicht vel'
oordeelen tot eenige dagen, Ik doe wedet' eenc eenvoudige vraag: Waal'om vel'
oOl'deelt men dan tot û maanden 7 Dit is toch ook niet kOl't, Waal'om zal tie 
I'echtel' meel' opzien tot eenige jat'en dan tot eenige maanden te veroOl'deelen, 
wanneet' men staat tegenovel' valide lieden die kennelijk niet willen werken 7, . , . 

De heel' BEELAERTS V A.N BLOKLAND : Dit wetsontwCl'p stl'ekt om uitvoering 
tc geven aan enkele bepalingen van het Wetboek van Stl'llfrecht Men is derhalve 
bij ,Ic keuze tusschen de vel' chilIende Lepalingen geheel en al vrij, op Mne VOOI'
waarde, dat men niet in 5lrijd komt met de vool'schl'iften en de bepalingen, die 
in het Stt'afwetboek zijn nedel'gelegd, 

En wat vinden wij nu te tIezen aanzieu in het Strafwetboek 7 Wij vinden daal'În 
,h'ie Vl'ijheiusstmfIen; de gevangcnisstl'af en ilc heclttenis als hoofdstmlfen, en als 
bijkomende stmf de plaatsing in eene Rijkswet'kil1l'il!hting. Wij zijn dus vel'plicht 
om te hebben eene stl'af, de phL~tsing in eene Rijkswel'kil1l'ichting, die pt'incipieel 
en deugdelijk onderscheiden is zoowel van de gevangen i stl'af als van de hechtenis. 

Voltloet nu het amend em 'Ilt van den hect' Van Eck aan dat vel'eischte, kan 
men indenlaad aannemen, ,I!ü de Rijkswel'i<inl'ichtingen die de geachte afgevaal'
digde verlangt, passen in het kader van het Wetboek van Stl'aft'echt 7 Die Rijks-
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werkinrichtingen zounen, met volkomen uitsluiting van veldarbeiil, zijn gevestigd 
te Leeuwarden, te lloorn, te Veel'e en te \'eenhuizen, Nu tl'ekt het tet'~toJl(1 tie 
aandacht, ,lat hiel' het tuchthuis te Leeuwarden en het huis vlln cOI'I'ectie te 
Hoom wOl'den gebl'uikt voo I' Rijks-werkinrichtingen , 

Het stelsel van het amendement was hetzelfde als dat van den afgett'eden Minister 
Moddel'man. . . . Wij vinden in de Memorie van Toelichting, ondel'teekend dOO I' 
dien Ministel' , dat Leeuwal'den "VOOI' eene Rijks-werkinrichting als gebouwd schijnt" 
[zie hiel'voor bI 26] , 

Teekent die uitdl'ukking niet geheel en al het stelsel7 Leeuwarden, het meest 
hechte tuchthuis, bestemd voor de gevaal'!ijkste gevangenen. te willen gebl'uiken 
VOOI' Rijks-werkiurichting, bewijst reeds dat die Rijks-werkinrichtingen iets zouden 
wOI'den, waaraan , bij de vaststelling van het nieu we Strafwetboek, in de verste 
verte niet gedacht is, Dat gebouw te Leeuwal'den zou men, volgens de Memorie 
van Beantwool'd ing, slechts in gebl'llik te nemen hebben in den bestaanden toe
stand om geschikt te zijn tot het beoogde doel [zie hiervoor bil , 67], Zou el' in een 
amlel' opzicht een principieel onderscheid bestaan tusschen de stmfgevangenissen 
en de Rijks-wel'kinrichtingen7 Zal dat ondel'scheid gelegen zijn in den al'beid 7 Het 
antwoord wOl'dt weder gegeven dool' denzeIlden Millistel', die in zijIIe Nota [zie 
hiervoor blz. 73] naaI' aanleiding van de ingediende amendementen, verklaal't, 
dat dezelfde al'beid te Leeuwal'den zal vel'richt worden die daal' thans geschiedt, 
Alzoo ook te dien op7.Îchte geen onderscheid. Het is waal' - el' is dool' den voor
steller van het amendement op gewezen - dat men toch genoegzaam onderscheid 
zou kunnen maken, zoowel in het uit te keeren loon als op andere wijze, Ik meen 
daaraan echter ernstig te moeten twijfelen, en als grond VOOI' dien twijfel voel' ik 
het feit aan , dat het zoo ontzaglijk moeilijk is eenig ondel'scheid te maken van 
pl'incipieelen aal'd tusschen gev:1ngenis- en tuchthuissÜ'af, Ging het zoo gemakkelijk 
om de Rijks-wel'kinrichtingen te ondel'scheiden van de illl'ichtingen waal' gevan
genisstraf ondergaan wOl'(lt, naar aanleiding van den al'beid en het loon, dan 
zouden wij nu zoo niet te tobben hebben met het ondel'scheid tusschen gevangenis
en tuchthuisstraf, 

Indel'daad - wanneet' in Leeuwal'den de Rijks-wel'kinl'ichting gevestigd wordt 
en el' geen veldarbeid zal zijn, dan zal die inrichting - en dat is geene ovel'
dl'ijving - in aard geheel overeenkomen met eene gemeenschappeltjke gevangenis. 
En nu rijst de vl'aag of men bij het nieuwe Stl'afwetboek gemeenschappelijke ge
vangenissen gewild heeft. 

In het stellen van deze Vl'aag, ligt, dunkt mij, het antwOlll'd daarop ree,!s op
gesloten, want als el' iets is, waat'tegen bij de behandeling van het Strafwetboek 
is opgekomen, is het de gemeenschappelijke gevangenis; men heeft alles gedaan 
om de gemeenschappelijke opsluiting tot de engst mogelijke gl'enzen tel'ug te 
brengen; cle cel is daarvool' in de plaats getreden. Is het nu denkbaar dat diezelfde 
wetgever onder den naam van Rijks-werkinrichting de gemeenschappelijke ge
vangenis weel' zou willen invoeren 7 Dit toch zou het resultaat zijn, wanneet' men 
met het amendement medeging, 

Daarbij heeft men acht te slaan op het mUllmum beneden hetwelk de rechter 
bij oplegging del' straf van plaatsing in eene Rijkswerkinrichting niet mag afdalen. 
Dat minimum bedl'aagt volgens al't, 32 van het Strafwetboek niet minder uan dl'ie 
maanden, hetgeen zich allerminst zou laten verdedigen indien die st"af eeniger
mate met gevangenis of hechtenis kon wOI'den gelijkgesteld . In het stelsel van het 
amendement wal'e het ook onverklaarbaar dat in het Stt'llfwetboek de waal'borgen 
ontbl'eken, die nat wetboek eldel's stelt. Volgens artikel 19 toch zullen gevangenis 
en hechtenis nooit kunnen ondel'gaan worden in hetzelfde gestidJt. Van Rijks
wet'kinrichtingen is daal'bij geen sprake. "Vaal'om niet 7 Omdat el' in het stelsel 
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van de strafwet gl) nel"lei gelijkvormigheid is tusschen gevangenis of hechtenis 
met Rijkswel"kim"ichting liet was dus ollnoouig daal"in te voorzien. Maal' volgt men 
den afgevaal"digde VOOI" Middel bil rg, dan zou het Slmfwetboek niet \"el'hinuel"en dat 
te Leeuwarden in hetzelfde gebouw èn Rijkswel"kinl'ichting èn gevangenis ware 
gevestigd" Toch zou dat wel het toppunt van onjuistheid zijn" 

Wanneer wij art. I IJ verder inzien. valt ons oog op het tweede lid, hetwelk 
zegt dat iemand die tot hechtenis vel'ool'deeld is de vel'gunning kan kl"ijgen die 
hechtenis in afzondm'ing te ondel'gaan. Stellen wij ons nu den gang dei' zaak 
VOOI" , zooals die in werkelijkheid plaats heeft. 

De recidivist bedelaar die drie weken hechtenis krijgt en als bijkomende straf 
naai' eene Rijks-werkinrichting wOl'dt vel'wezen, komt tot inkeer. verzoekt om de 
hechtenis in af'LOndel'ing te mogen ondergaan, hetgeen WOl'rJt toegestaan, en wOl'dt 
daarna verzonden naar de Rijks-werkinrichting, waal' het verblijf gemeenschappe
lijk is. Zou het zoo vreemd zijn als zulk een pel'soon de vel"zuchting slaakt: had 
ik maal' liever een rechts- dan een wetsdelict gepleegd . liever gestolen dan ge
bedeld, dan althans had ik het recht om afzonuel'lijk te zitten. Een toeslantl die 
tot zoodanige verzuchting leidt, strijdt met nog iets andel's dan met het Straf
wetboek. In elk geval, zoo men de facultatieve. bijl<omende stl'af van plaatsing in 
eene rijks-werkilll'ichting doet ondel'gaan, en stl'afgestichten heeft waal' men 
binnen de muren moet blijven ondel' een I'egime dat zeel' nauw gt'enst aan de 
tegenwool'dig bestaande gemeenschappelijke opsluiting, dan legt men eene veel 
zwaardCl'e straf op dan de strafwetgevel" ooit heeft gewild. 

Reeds heb ik el' op gewezen , dat de stl'af die hiel" gelut facultatief is en dus 
gbheel afhankelijk is van den rechter, Deze zal natuurlijk te I'ade gaan, zoowel 
met het oord waal" men die straf moet ondergaan als met rJe taak, ilie daal' aan 
den veroOl"deelde te belll't valt, en nu heeft men geen gl'Oote pl"ofetische gave 
noodig, naai" het mij voorkomt, om te weten, dat de I'echter, wanneer hij heeft 
eene Rijkswerkil11'ichting in het tuchthuis te Leeuwal'den, zeel' ongeneigd zal zijn, 
om naaI' die gemeen chappelijke gemngenis een gl'Oot gelal personen te zenden, 
aan wie niets anders kan ten laste gelegd wOl'den, dan herhaalde bedelal'ij of 
herhaalde dronkenschap. 

Voorts zullen zij, die daarheen gezonden wOl"den, volgens de wet in staat moelen 
zijn om te werken, maal' wie is tot werken in staat 7 Dit hangt af van het werk 
dat verricht moet worden, In de beuelaal'skoloniën heeft men tweeël'lei al'beid, 
den veldal'beid en den fabt'ieksal"beid. Velen, en daal'ondel' bijzonder bewoners van 
het platteland, zijn bij lichten veldal'beid in de koloniën wel tot werken in staat, 
maal" gansch niet voo,' den zaalal'beid in Leeuwarden. liet zij mij vel'gund nog 
eene opmel'king hiel'bij te voegen; zij is deze: zoowel in de gewisselde stukken als 
tot dusver in de bel'aadslaging is bijna uitsluitend de aandacht gevestigd op de 
bedelaars, maar naast die bedelaal"s staat eene tweede categorie van pe,"sonen, 
de dl'Onkaal'ds. Ook op hen moet men acht slaan, daa,' zij èn volgens het Stl'af
wetboek èn volgens de bel'eids ingevoel'lle dt'ankwet bij vool'tgezette I'ecidive naar 
de Rijks-wel'kil1l"ichting kunnen" worden venvezen zoo de rechtel' hen tot werken 
in staat acht Men heeft hier niet te doen met hen, die in een onbewaakt oogen
bI ik iels te veel hebben gebl'uikt, maal' mel d ronkaal"ds \'an professie! Zoo iemand 
komt voo,' den I'echtel', met glazige oogen, knikkende kltÎeën en bevende handen, 
en nu moet de I'echtel' de vl"aag beool'deelen: is die man, die slaaf lIer zonde, tot 
werken in staat 7 Kan die man fabl'iekswel'k doen 7 Want dat alleen l<an te Leeu
wal'den wo,'den vel't'icht. liet begl'ip "tot wet'ken in staat" kt'ijgt ccne gansch 
andel"e en veel enge,"e beteekenis zoodl'a de veldal'beid wOI"dt uitgesloten en de 
I'echter zal in vet'reweg de meeste gevallen geen gebl'uik meel' maken van zijne 
bevoegdheid tot opzending naar eene Rijks-wel'kil1l'ichting, Ook uit een oogpunt 

--~- .... 
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van menschelijkheid schijnt mij het amendement bedenkelijk. De tot vel'blijf in de 
Rijks- werkinrichting veroordeelde dl'onkaards van pl'ofessie ondergaan ook physiek 
l'en zeel' gl'ooten schok, omdat zij, gewend zijnde vool,tdurend misbl'uik te maken 
van alcoholische dl'anken, nu gedwongen worden tot een l'egime van volstrekte en 
langdurige sobel'lleid lIet vel'blijf in de vl'ije natuur zal op de geschokte zenuwen 
van die vooze gestellen een weldadigen invloed uitoefenen. Het verblijf te Leeuwarden 
of elders binnensmuul's ware in die omstandighetlen zeel' noodlottig, 

Nu wil ik gaarne toegeven, dat ook aan de gestichten, zooals zij nu zijn inge
richt, veel bezwaren vel'bonden zijn, maal' het zij mij vel'gund op te merken, dat 
wij niet te kiezen hebben tusschen twee volrnaakte in1'Ïchtingen, maal' alleen tu,
schen de gemeenschappelijke gevangenis en ondel' den naam van Rijks-werkinrich
tingen , woals vOOl'gesteld is dool' den geachten afgevaal'digde uit Middelburg, en 
de gestichten, en dan geloof ik, dat de keuze ten gunste der laatste niel twijfel
achtig kan zijn , 

Welke zijn de gevolgen, die de aanneming van het amendement zal hebben? 
Die gevolgen zullen zijn: veel recidive (daal' telkens en telkens wetler dezelfde per
sonen dOOI' den rechter zullen moeten wOl'den veroOl'deeld, na ondel'gaan eener 
korte hechtenis) en veel vel'zwaring van de lasten del' al'mbestul'en . Wanneer het 
niet meel' mogelijk is om de beclelaal's te zenden naai' de koloniën en de rechtel' 
geneigd is om zoo min mogelijk. van zijne bevoegdheid lol opzending naai' Leeuwarden 
en Hoorn gebl'uik te maken, zal het gevolg zijn dat de al'mbestul'en met grooten 
last wllen wOl'den bezwaal'd, 

En nu is het alleszins opmel'kelijk dat juist het gl'oot aantal recidivisten in de 
bedelaal'skoloniën het al'gument is geweest dat aanleiding heeft gegeven tot het 
vooI'stel van den afgetl'eden Ministcr van Justitie, die de I'ecidive wenschte te 
vool'komen dOOI' de strenge strafgestichten , die hij van de Rijks-werki1ll'ichtingen 
wilde makel1. Maal' ik houd mij overtuigd dat in deze de afgetl'cden Ministel' en 
de geachte afgevaardigde uit Middelblll'g niet Vl'ij zijn van ilillsiën, 

Waaraan is de talrijke I'ecidive in de gestichten toe te sclll'ijven? Naai' mijne 
innige ovel'tuiging gl'ootendeels niet aan den aard van de inrichting del' gestich· 
ten, maal' aan den aard van het feit, waarvool' men de personen er heen zentlt. 
liet bedelen kan men niet uit de wereld helpen, of men de menschen naai' Veen
huizen of naar Leeuwarden zendt, 

Tot staving van de stelling dat de aard van de overtreding van bedelal'ij en 
de aard van de ovel'tJ'eding van dronkenschap altijd aanleiding zal gev'!n tot 
enol'me recidive, lette men op de ervaring die de drankwet ons biedt. Waal'om is 
het aantal recidivisten ondel' de dronkaal'ds zoo veel gl'ooter dan onelel' hen, din 
vel'ool'deeld worden wegens andel'e overtredingen? Is dat omdat de gevangenisstl'af 
op de eel'sten minder krachtig wOl'dt toegepast 7 Verre van dien, het ligt niet aan 
den aard del' inrichting van het stl'afgesticht, maal' aan den aard van het feil 
en aan den toestand del' maatschappij, Wanneer men de gevangenissen te Leeuwarden 
en te Hoorn tot Rijks-werkinl'ichtingen maakt VOOI' bedelaal's en dronkaal'ds, dan 
zal de el'Val'ing aantoonen, dat ook daal' eene zeel' sterke recidive blijft bestaan. 

'l'en andere houd ik mij overtuigd dat ook in de tegenwooruige gestichten, 
binnen zekel'e gl'enzen, wel degelijk een en ander is te doen om de recidive niet 
weg te nemen maal' te matigen. Vraagt men mij van die bewel'ing het bewijs, 
dan wijs ik op de ervaring naar aanleiding van hetgeen gebeurt! is onder den 
Minister Fock 

Men kan de cijfel's vinden in de bij dit wetsontwerp behool'ende Nota van den 
Ministel' Moddel'man [zie hiel'voor bI. 78 J en zal daal' zien dat, tengevolge van tie 
strengere tucht en de wijzigingen toen aangebracht, destijds het aantal vel'pleegden 
daalde van 4284 tot 251 I peI'sonen, 
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De heel' DE VOS VAN STEENWIJK: Ik ben geen absoluut tegenstandel' \'an 
vl'ltlal'beitl. Maa,· ik betwijfel of de landbouwarbeid , vel'bonden aan de zuivelbe
I'eifling en den akkerbouw, wel de meest gE'schikte vOl'm van werkzaamheid is 
om oen validen bedelaa,' op te leiden tot vlijt en ijver en hem in staat te stellen 
om na zijn ontslag eene plaats - zij het dan ook eene bescheiden plaats - aan 
tlen sterk bezetten maatschappelijken disch te vel'overen. 

Ik zal dit echtel' niet ve,'der ontwikkelen en mij bepalen tot den toestand, dien 
de Minister van Justitie voor het vel'volg te Veen huizen in het leven wil l'oepen. 
Hoedanig die toestand zijn zal kan men opmaken uit hetgeen voorkomt [hiervoor 
bI. 87] in de Nota van Toelichting voor 's Ministers wijzigingen, alwaar men 
vindt: "Moet dan de toestand te \" eenhuizen blijven zooals zij is 7 Naa,' de 
meening van den onde"geteekeude, ja! De verpleging in de gestichten Veenhuizen 
zal geene gl'oote wijziging behoeven te ondergaan," 

Weet men dus hoe thans de al'beid te Veenhuizen is geregeld, dan weet men 
ook hoe die in de toekomstige I'ijkswel'kinl'ichting zijn zal. De landbouw wordt 
aldaal' voornamelijk gedreven op de hoeven, Die hoeven hebben gemiddeld eene 
uitgestrektheid van 39 bunders, waarvan IG bunders bouwland, 13 bunders gras
land en la bunrlel's bosch. Op zoodanige hoeve bevindt zich een hoevenaar met 
1 of 2 hoeveknechts. Dagelijks begeeft zich eene schal'e van gemiddeld 30 pel'sonen 
naai' zoo,lanige hoeve, om aldaar te arbeiden. Nu zal ieder, die eenige kennis 
van landbouw heeft, begl'ijpen, dat het aantal arbeider VOOI' die hoeve veel te 
gl'OOt is, en zij aldaar onmogelijk allen werk kunnen vinden, en dit kan nel'gens 
andel'S toe leiden, dan dat de gel'inge lust tot arbeiden, die nog bij hen mocht 
bestaan, wOl'dt uitgedoofd, zoodat zij geheel onge chikt wOl'den om later in de 
maatschappij hun eigen brood te vel'dienen. 

Dit is de reden waarom ik niet medega met het vooI'stel van dezen Ministel' 
en stemmen zal voor het amendement van den heel' Van Eek, die de gestichten 
wil plaatsen te Hool'l1, Vee,'e en Leeuwarden. 

Ik wensch el' nog een wenk bij te voegen, namelijk om, indien dat amendement 
wordt aangenomen, nog niet spoedig OVel' te gaan tot de inrichting van een 
gesticht te Veel'e, De gestichten te Hoorn en te Leeuwarden kunnen eene bevol_ 
king van ruim 11 00 per:;onen bevatten. Bij de laatste inspectie del' koloniën be
lh'oeg daal' het aantal vel'pleegden, tot wel'ken in staat, ruim 1300, Neemt men 
nu in aanmerking dat in het vel'volg slechts valide bedelaal's naai' 's Rijkswe,'k
inl'Ïchtingen zullen wOl'den ove"gebl'acht, dat de récidive, als gl'ond voor ove\'
bl'enging. bepel'kt wordt tot één jaal', terwijl het thans is onbepel'kt, en eindelijk 
dat het verblijf in de gestichten, dat thans naar ik meen gemiddeld één jaar is, 
niet meel' dan een half jaal' zal zijn, dan geloof ik dat mell althans in tlen aan
vang zal kunnen volstaan met twee gestichten en niet te spoedig moet overgaan 
tot een derde, 

De heel' DIJCKMEESTER: Of~choon ik niet vollwmen instem met den Minister 
van Justitie en fliens beschl'ijving van den vel'sclll'ikkelijkell toestand van den 
bedelaar of van den veroordeelden dl'onkaard, wanneel' deze in Leellwal'den of 
Hoorn wordt geplaatst, zoo kan ik het toch niet met mijn gevoel ovel'eenbrengen 
om een bedelaal' , die volgens al't. 43-1, van het nieuwe Stl'afwetboek VOOI' de tweede 
maal YOO" bedelarij veroordeelt! wOl·d t. te plaatsen in eene il1l'ichting zooals naar 
alle waal'schijnlijkheid dan zullen zijn de inl'ichtingen, die de heel' \ an Eck op 
het oog heeft. Men moge het eenigszins overdreven achten wanneel' de Ministel' 
"an Justitie meent, dat de illl'ichtin/o;en te Hoorn en te Leeuwarden ongeveel' de 
vl'oegel'e gevangenissen zullen zijn, veel zullen ze daal'van niet ve,'schillen. Ze 
zullen de oude ge~angenissen blijven, wellicht met eenige meerde,'p. vl'ijheid om in 

14 
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de buitenlucht te vertoeven en van de cantine gebl'uik te maken, maal' dit is ook 
al het vet'schil. 

De geachte afgevaardigde uit Middelburg acht dit eene vel'kèel'lle vooI'stelling, 
en zegt dat wU van die gèvangenissen moeten maken n\ivel'heids-illl'ichtingen, 
Hierin echtel' ligt juist voo I' mU het gl'oot bezwaal': ik meen dat wU dooI' 7.00danige 
RUks-iorichtingen een toestand zullen verki'ijgen waal'van de gl'oote kosten niet te 
voolozien zijn. , . , 

Al zijn wij niet persoonlijk bekend met [de koloniën], toch maakten wij allen 
in de gemeenten waal' wij wonen vaak kennis met de daal'heen vertl'ekkende 
lieden. En nu el'ken ik gaal'ne dat eenigen wellicht goede werklieden zullen kun
nen wOI'den, het gl'ootste deel is, helaas, geheel ongeschikt om in de maatschappij 
terug te keeren: sommigen hebben el'l1stige lichaamskwalen , andel'en hebben niets 
geleerd en zijn geheel ongeschikt om iets te leeren. IIoe zullen die lieden in die 
nijvedleids-illl'ichtingen worden gebezigd voor nuttig fabl'iekswel'k 7 Stel echter 
eens, wat ik echter zou betwijfelen, dat het ideaal vun den heel' Van Eck wel'd 
vel'wezenlijkt, en dat een gl'oot deel diel' menschen gevol'md werd tot nuttige wel'k
lieden, welk een stroom van klachten zal dan in deze Kamer opgaan van wege 
de pal'ticuliel'e nijvel'heid I I1erinnel'en wij ons slechts de vele requesten nu I'eeds 
van vel'schillende fabl'ikanten tegen het wel'ken in de gevangenissen, wat natuul'lijk 
zeel' onbeduidend is bij dat wat in de IlIjvel'hehls-inrichtingen zal wOl'den gemaakt 
dool' 2000 à 2500 werklieden I 

Ik meen dus dat wij een gevaal'lijken weg zouden opgaan dOOI' het daul'stellen 
van indchtingen gelijk de heet'en Moddel'man en Van Eek wenschen. I kalthans 
ben niet ovel'tuigd, dat het beoogde doel zoude wOl'den bel'eikt, tel'\vijl de kosten 
te gl'oot en niet in vel'gelijking van het nut zouden zijn, En moge Cl' dan al veel 
nadeel vel'bonden zijn aan de im'ichtingen te Veen huizen , ik acht het beter nog 
eenigen tijd te wachten en te tl'achten dOOI' meel' tucht en toezicht de klachten 
over haal' te doen afnemen, 

De heel' OLDENHUlS GRATAMA: Een enkel wool'd ovel' de gl'onden waal'op en 
de strengheid waal'mede bedelarij gestraft kan wOl'den, Het is een gl'oot voordeel, 
een vool'l'echt del' menschheid om, wanneer men dool' zijn medemensch wOl'dt aan
gesproken om hulp, hem bij te staan, Tevens is het een recht van den menseh 
om van zijnen medemensch iets te Hagen, Zoodanige daad i nimmei' stl'Ufwaal'dig 
naar de zedelijke wet, maal' kan dOOI' eene politiewet stl'afbaal' worden gesteld; 
het is niets dun een wetsdelict. Daal'aan is h1;t te wijlen, dat zij die wegens 
bedelarij gestl'aft wOl'den, niet vatten dat zij iets doen wat vel'keerd is, Daal'van 
zou het gevolg zUn dat wanneer het denkbeeld van den heel' Van Eck wel'd ge
volgd, en gemeenschappelijke gevangenisstl'fLf op het bedelen wert! toegepast, het 
zou worden eene uittarting van de menschelijke ellende, waal'door opl'oel'ige en 
socialistische denkbeelden zouden worden opgewekt, 

De mate van de stl'a[en en gestrengheid tegen bedelaal's kon volgens de Com
missie van Rapporteurs VOOI' het Wetboek van Stl'afl'echt (zie Smidt, Geschiedenü 

flan het Wetboek I, blz. 356) , niet anders zijn dan dat gestl'engheid in de wel'k
gestichten nimmer grootel' kali zijn dan die in de gevangenissen, omdat anders 
vel'oorzaakt zou worden, dat velen prefel'eeren zouden in de gevangenis te komen 
en misdaden gaan bedl'ijven. 

Ik kom tot de heel'en Van del' Feltz en Van Eck, 
Het schijnt dat die beide heel'en in de gestichten Ommerschans en Veenhuizen 

niets goeds kunnen zien. Ik wenschte wel dat zij ue mueite hadden genomen om 
in de laatste jaren die gestichten eens te bezoeken, Verschillende beschuldigingen 
daartegen ingebl'acht zouden dan verdwijnen, Ik heb de bedelaarsgestichten in 
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Denemal'ken en OldenbUl'g, insgelijks het gemengde stelsel, bezocht. En dan moet 
ik zeggen dat onze bedelaal'sgestichten 50 pct , betel' zijn, 

Hiel' komt bij dat de heel' Van del' FeItz heeft geciteerd uit een boekje dat 
geene dagteekening heeft maal' dat VÓÓI' 17 jaren, althans minstens vóór 12 jaar) 
is geschl'even, 

In dat boekje wordt medegedeeld een bl'ief van een verpleegde waal'in hij den 
ander schrijft: gij kunt veld wachtel' wOI'den. Dit moet in 1869 of 1870 geweest 
zijn. want om dien tijd heeft de heel' Van Houten aanmel'king gemaakt op de 
zoogenaamde baantjes, waarop de Ministel' Fock ze heeft afgeschaft. 

Het is zeel' verkeerd bel'oep te doen op een boekje of op couranten-artikelen die 
zoo oud zijn, want het is bekend dat dooI' den Ministel' Fock - en ook dool' 
'fhorbecke - groote vel'beteringen in die gestichten zijn aangebracht, De Commissie 
van Rapporteurs voor het Wetboek van Stl'afl'echt constatem'de in 1880, dat de 
wel'killl'ichtingen iu den laatsten tijd reeds veel verbeterd zijn en nog veel ver
beterd kunnen worden I, Het is bekend dat el' tegenwool'dig groote ol'de heel'scht, 
Ik weet wel, volmaakt zijn ze niet. maal' het is toch verkeel'd te citeel'en uit 
een boekje dat zoo oud is zondel' dit el' bij te zeggen, 

De heer Van Eek zegt, dat de Ministe l' overd I'ijft; maal' ik geloof, dat de hecl' 
Van Eek in zijne schatting van hetgeen tc Veenhuizen gebeul't, nog meel' ovel'dI'ijft. 

Wat \'eere betreft, ik herir.nel' mij, dat die plaats als plaats voor een gesticht 
I'ceds tijdens den Minister Modderman vrij algemeen stel'k werd afgekeurd , 

Ook zou ik, "olgens den heel' Van Eek. gezegd hebben, dat el' geen eind aan 
de kosten was, De heel' Yan Eck moet echter nauwkeUl'ig lezen, als hij citeel'en 
wil. Ik heb gezegd, dat men, dOOl' Ommel'schans en Veenhuizen te behouden, 
kosten bespal'en kan; dat men 20 of meel' gebouwen heeft te Veenhuizen , welke 
men te Veel'e nieuw zal moeten maken, 

De bezwaren. die eene vel'betel'ing van Veenhuizen en Ommerschans, wat de 
innel'1ijke regeling betl'eft, in den weg staan, zijn inderdaad zoo groot niet. 

Volkomenheid is ook in de il1l'ichting van deze gestichten niet te bereiken; 
maal' hij, die de gestichten bezoekt, zal daa l' gl'oote orde en veel goeds vinden. 

Men heeft gezegd, dat daal' bedelaars gekweekt worden. 
Ik vel'klaar, die uitdl'ukking van bedelaal'skweeken niet te begl'ijpen. Dan moet 

ik zeggen, dat de heel' Van dcr Feltz in 1878 veel vel'standiger l'edeneel't1e, toen 
hij, na zijne afkeu ring te hebben te kennen gegeven, het volgende zeide: "Maal' 
wat met de gestichten 7 

"Zij zouden kunnen blij"en bestaan als Rijksgestichten ; het Rijk heeft eigen 
behoeftigen, en de gemeenten zouden hunne bedelaal's tegen eene matige remune
ratie daarheen kunnen opzenden," Z 

Toen was ook de heel' Van del' Feltz het stelsel toegedaan om te vel'betel'en wat 
wij hebben, 

Nu nog een woord over de vel'schillende stelsels 
Men heeft het stelsel van fabl'ieks-arbeid, van landbouw·arbcid, en van beitie , 

of het gemengde, zooals nu ook in Pruisen wordt toegepast. 
Ik geloof, dat het gemengde stelsel veel VÓÓI' heeft, 
DOOI' den veldal'beid wOl'den de gl'oll(lstorfen VOOI' den fabl'ieksarbeid geleverd. 
De verpleegden snijden de I'usschen op het veld en andel'en vel'werken die wedel' 

tot matten; de "et'pleegden kweeken teen, amleren maken el' mandeu van; zij be
wel'ken de tuwen en de akkel's, tel'wijl de gl'oenten, het kool'll en de aal'dappelen 
weêr in de ménage gebruikt worden; weêl' anderen leggen bosschen aan dOOI' diep-

1 Zie Srnidt, TIet Wetb., blz, 356, en Voor1. Verslag [hiervoor bl. 51 volg,]. 
Zie Ilatldelillgm 4 April 1878, blz, 572. 

- ----~---- . 
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spitten en pooten; de boomen dienen latei' weèl' tot brandstof en tot klomp- en 
timmel'hout enz. Dm'gelijke al'beid moet nog mcel' uitgebl'eid wOl'den. Zij mocten 
bijvoorbeeld turf gaan gl'aven, zona Is de stichtcl' tiel' Maatschappij van Welda,lig
heid hen deed doen j hout schillen, hout kappen, hout zagen en kOI'tmaken. 

De heel'cn Van del' Feltz en Van Eck el'gel'en zich over de recidivisten, maal' 
die zijn el' in de gevangenis eVel17.eel'. In ééne gevangenis in Engeland waren el' 
van de 24 I gevangenen 187 1'ecidivist, dus l/ó geen l'ecidivisten , en op dit oogen
blik heeft men in het Parlement een wetsontwel'p op dit stuk, 

In Frankt-ijk wil men zelfs bij een wetsontwerp verbanning op l'ecidivisten toe
pa sen. 

Ook bij ons bestaat de kwaal. Uit het laatste vel'slag omtrent de Kl'uisberg 
blijkt, dat 17 pct. mislukt is en tot misdl'ijven vervallen. 

En hiel' is de zaak nog moeilijkel' dan bij de gewone misdl'ijven, 
. De heel' Beelael'ts van Blokland heeft el' reeds op gewezen, dat bij de gewone 

misdl'ijven het zedelijk gevoel zich nog doet gelden , doch bij bedelen is dat niet 
het geval. De bedelaa1' vindt het vragen aan een medemensch eene zeel' natuurlijke 
zaak, waal' hij geen kwaad in ziet, terwijl een bedelaal' gewoonlijk daarenboven 
zEo'delijk geënel'Veel'd is en daal'door I'et:idiveel't, En dan is het woord dOOI' ons 
medelid den heel' Mackay bij de behandeling van de wet van mi', Smidt in 1878 
gesproken, een wool'd dat indruk maakte, geheel waar, dat het toch beter is 
recidivisten te hebben dan nieuwe leden uit de maatschappij, 

Laat ons in elk geval, zoo als de geachte afgevaardigde uit Tiel zeide, het 
toenemen van recidivisten zooveel mogelijk tegengaan, maal' geheel keeren kan 
men het kwaad niet. 

In elk geval is, zooals de heel' Van der Feltz in 1878 wenschte, deze verbetering 
aangebl'acht dat opzending naai' Hool'll bij wijze van dlsciplinai1'en maatregel als 
het zwaal'u van Damocles aan de beuelaars boven het hoofu hangt, 

De heel' Van Eck beuenke ook bij zijn bel'oep op De Pinto, dat die van oordeel 
is, dat de opzend ing naai' Hool'11 , invoege nu dOOI' den Ministel' voorgesteld, niet 
stl'ijdt met de bedoeling van het StJ'afwetboek, 

Nog een woord over veldal'beid, Dat zou uan volgens de heeren Van Eek en Van 
del' Feltz de oOl'zaak zijn van al het kwaad, In de Eel'ste Kamel' werd herhaal
delijk gezegd, dat men aan veldm'beid in de gestichten de voorkeur gaf boven 
fabl'ieksal'beid 1; ook de rapportelll'scommissie voor het Wetboek \"an Stl'afrecht 
zeide dat, 

Dij behandeling van het ontwel'p van den Minister Moddel'mall heb ik dezen in 
mijne eel'ste nota dadelijk vel'zocht in zijn antwoord te willen opgeven of de I'e
cidivisten gevonden wel'uen on. lel' de velu- of ondel' de fabl'iek-al'beidel's. Dat kon 
hem niet moeilijk vallen, en als hij uit die gegevens een bewijs tegen mij had 
kunnen vinden, zou hij el' mij wel mede vel'plettel'd hebben, maal' hij heeft het 
niet beantwoord. 

In mijne tweede nota heb ik el' alwedel' op aangedl'ongen en gezegd: als uw 
stelsel goed is, bewijs dan dat tie I'Eo'cidivisten van den veldarbeid zijn en vall den 
anderen mindel' , en .Iaal'op heeft tie Ministel' Modderman ontwijkend geantwool'd 
en ingewikkeltl toegegeven, dat de I'ecidivisten van fabriek- en veldarbeid gelijk 
waren. 

De veldal'beid kan ook goed gecontl'oleel'd worden; 's winters kan in de bosschen 
worden gewel'kt, zelfs bij matige vorst . De heel' Vnn Eck zegt, dat er aan 0, en 
V, millioenen schats besteed zijn. Dit is juist een argument om 0, en \' , te 
houden en van die millioenen gebl'uik te maken en genot te hebben voor den 

1 Zie Eitluvel'slag begl'oolitlg 0, en V, 1882, uO 76, 
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Slaat, en niet eene nieuwe plaats le nemen, waal' wedel' zooveel millioenen moelen 
wOl'den besteed, 

(11 Oetober 1883,) 

De heel' VAN DER FELTZ: Ik heb uitdl'llkkelijk gezegd, dat het geschl'irt, 
waaruit ik citeCl'de, dateert uit den tijd, toen de gemeentebesturen nog belast 
waren met de betaling van de ,'erplegingsko ten hunner bedelaars in de kolonie, 

Daal' dit nu sedert 1870 opgehoudC'n is, moet het stuk VÓÓI' dat jaar gesch,'even 
zijn, en dus een 14 of 15 jaar geleden, Misschien kan het echte,' wel een enkel 
jaar oudel' zijn, 

E,' zijn zoo vele verbeteringen aangeb1'Ucht, zeide de heel' Gratama. lIet WOI'dt 
niet ontkend, maar ik wil toch wijzen op hetgeen de Minister Modderman , in 
zijne Memo,'ie van beantwoOl'ding, van 2l Novembe,' 1881, zeide ... 

De Ministe,' ModrJerman acht afdoende vCI'bele,'ing onmogelijk. Maa,' nog een
maal verwijs ik naaI' de brochm'e, gisteren doo,' mij aangehaald, waaI'Van de 
sch,'ijvel' niet bekend is. Maal' indien de gissing omtrent den waren naam van 
den sclll'ijve,' juist is, dan mag men aannemen dat hij is eene autoriteit, die de 
zaken kan beool'deelen, De sclll'ijver van die bl'ochure zegt in het tweede citaat 
dat ik giste,'en deed, op bl. 4 del' bl'ochure, met even veel wool'den: "en geen 
reglement, hoe doelmatig dan ook, geene dÎl'ectie, al wal'e zij "olmaakt, zal dien 
toestand in 0, en V, kunnen ve1'anderen," 

Maa,', heeft de geachte spreke I' gezegd, de directeuI' van de gestichten delikt 
el' nu anders ove,' dan in 1879, toen de directeur in de Maatschappij van Nijvel'
heid zijn gevoelen openbaarde, Met vl'J'\vijde,'ing van de meest recalcit1'anten naar 
Hoo,'n en met vprmeel'dering vau militaire macht, ZOII alles te ,'echt komen, Men 
make zich geene ilillsiën omtl'ent de ve,'wijdel'ing van die recalcit,'anten. Men tl'eft 
daa,'mede in 50 van de 100 gevallen zeker niet de schuldigen Men vergete niet 
dat men hie,' te doen heeft met eene gedemo,'alisem'de , maal' daardoor een te meel' 
u itge~lapen be\'olking; en de recalcitl"nnteu wiel' ve,'Schiet Hoorn is, zullen zich 
wel wachten als zoodanig op te t,'eden, Neen, de zwakken, op wie zij invloed 
kunnen uitoefenen, moeten voo"gaan, dezen worden opgestookt en aangevulll'd, de 
voorman gaat naa,' 1I00l'n en de achterman blijft. 

Vel'meel'de1'Ïng van militail'e macht, Een afdoende maatregel om iJe orde te be
waren, maal' niet om misb,'uiken te wel'en, noch om de menschen te doen werken, 
En waal' zullen die meel'dere militairen worden gehuisvest 7 Zal voor hen eene 
kazel'l1e wordel1 gebouwd 7 'fhans bevindt zich te,' plaatse een detachement van 25 
man, dat d,'iemaandelijks vel'\visselt, maal' hoe met 75 à 100 man 7 Zal dit 
wellicht invloed moeten hebben op het kazernC1'il1gsplan van den Minister van 
Oorlog 7 Welken weg gaan wij daaromt"ent op 7 

Ten slotte: de heel' G,'atama tl'achtte mij met mij zelf in tegenspl'aak te bl'engen 
teil aanzien van het door mij in 1878 bij de behandeling del' bedelaal'Swet van 
den Ministe,' Smidt aangevoerde, Lezende wat ik destijds aanvoerde, vel'loor hij 
in zijne ingenomenheid met het doel dat hij verdedigt, het verband mijner woorden 
uit het oog, In 1 78 reeds heb ik - wellicht de eerste die het hiel' tel' sprake 
bracht - gesproken van de opheffing dm' gestichten als van eene noodzakelijke 
zaak, Ik heb toen gezegd dat de Regee,'ing dan eenige dier gestichten wellicht 
zollde kunnen benuttigen voor een zeker aantal lieden die ondersteuning behoeven 
en die niet kunnen wonlen geb,'acht voor rekening van gemeenten of armbestUl'en , 
doch moeten wOl'llen vel'pleegd ten koste van het Rijk, Ik voegde el' bij dat de 
bedoelde gestichten wellicht zouden kunnen dienen om den gemeentebestu,'en tegen 
betaling van eene ge,'inge remuneratie eenige lieden uittebestedel1, die zij in hunne 
gemeenten niet kunnen of willen verplegen, 

- --- - -- - -- ~ --===. ~-::..-~--- . 
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Ik zal de Kamer niet langel' ophouden, om aan te toon en dat ik nog even vast 
als in 1878 in mijne overtuiging ben, 

De heer VAN ECK: Het stelsel van den Ministel' Moddet'man, dat ik verdedig, 
is volgens den Ministet', in stl'ijd met al't, 43 .. vall het Wetboek van Strafl'echt 
van 1881. Naar ons begrip, zoo betoogde de Minister, zal de bijkomende stt'af 
veel zwaat'der zijn dan de hoofdstl'af Dat is nog nooit gezien en in strijd met den 
geest del' wet, 

Die redeneet'ing is, mijns inziens, geheel onjuist, omdat men ongelijksoortige 
gt'ootheden met elkaàl' in vet'band gebracht heeft en hechtenis gelijk gesteld met 
eene wel'kinrichting, Of die werkinl'Ïchting binnensmuul's is of niet, is eene quaestie 
van int'ichting, maal' hoe ook gel'egeld, mag zij toch nooit gelijk gesteld wOl'den 
met hechtenis, hetgeen eene geheel andere straf is, 

Het betoog van al't, 431 is, dat de bedelaat' een gevaar is VOOt' de maatschappij, 
hetwelk gekeerd moet worrlen zood at daarom de bedelaal' moet kunnen gebl'acht 
wOl'den in eene werkinrichting; dat deze moet voldoen aan het doel om bedelarij 
zoo veel mogelijk te weren, Dat is het stelsel. 

Nu is het de vl'aag niet, hoe lang men in eene werkinrichting mag zijn, maal' 
op welke wijze deze moet ingericht zijn om de bedoeling van al't. 434 te vervullen, 
Dat is alleen de quaestie en dat doel zal men nooit bereiken als men ongelijksoor
tige grootheden met elkander verwal't, 

In die )'edeneering is het waat', dat het plaatsen van een bedelaar achtel' slot 
gevangenis is, Maal' als dit waal' is, dan is dit ook waar VOOt' Hoom, en dau 
moet de heel' Beelaerts niet alleen mij bestrijden, maat' ook de wet, omdat de wet 
dan voor hem dezelfde gl'ieven heeft; daat'bij wOl'dt ook achtet' slot gezet; daarbij 
is dan ook gevangenis, Maal' daaromtrent heeft men het stilzwijgen bewaard: gli.JJez 
mortels, n'oppuyez pa" Zoodra Hoorn zich vel'toont, valt tie redeneel'ing in het water, 

Men zegt, dat ons stelsel in strijd is met de wet, omdat de Commissie tot hel'
ziening van het Wètboek van Stt'afrecht gesproken heeft van stmfkololliën, 

Wat zijn koloniën 7 Eene kolonie is eene vel'plaatsing van eenige pel'sonen onder 
een gezamenlijk vet'band, Maal' ik heb nog nooit gehoot'd van den tijd van de 
Gt'iekell af, dat men ondet' kolonie alleen verstaan moet eene landbouwkolonie , 
en dat het anders geen kolonie zou zijn, 

Dat woord laat mij dus volkomen koud, Landbouw kan men in eene kolonie 
uitoefenen, maal' het behoeft niet, 

Maal' men moet niet blijven hangen aan een wOOl'd, De geest van de I'edeneel'ing 
van de Commissie is altoos deze geweest, dat hoe gij het ook noemt, en wat gij 
ook doet, nde Rijks-wet'kinl'Ïchtingen - het zijn de eigen wOOl'den van de Com
missie - zoo behooren te zijn ingericht, dat de daarin opgenomen ell gevoelen 
straf te ondergaan, terwijl zij tevens tot at'beid bekwaam en tot werkzaamheid 
opgeleid wot'den""" 

TE'1l slotte nog dit antwoord, dat wij eigenlijk niets te maken hebben met de 
Commissie, maal' met de wet, Dat VOOt' ons zoo schl'Ïkaanjagend woord wordt niet 
eens in de wet gevonden, Wij zijn dus op dit punt volkomen vrij, 

Een ander bezwaar, De plaatsing in de dool' ons bedoelde gestichten zal zijn 
gevangenis, zegt men, En al was het gevangellis, het doel moet bet'eikt wOt'den, 
Kan het op andet'e wijze, goed; maal' het moet bereikt wOl'den, Maar waal'om 
is het gevangenis 7 Omdat men achtet' slot is 7 Mag ik vragen of de Ministel' 
en de heel' Beelaerts mij geantwoord hebben toen ik betoogde, dat het zijn 
achtet' slot nog niet is het zijn in gevangenis? want al is men in een wee~
huis of iu een kl'ankzinnigongestit.:ht achtel' slot, daarom is men nog nict in eene 
gevangenis, 
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Ik heb gezegd: in de reglementen moet gij vinden het ondel'scheid tusschen 
eene gevangenis en eene andel'e afgesloten plaats, 

De heel' Beelael'ts betwijfelt of dat in de I'eglementen wel geschieden kan, Mag 
ik dien geachten spreker doen opmerken, dat de Minister Modderman , die toch 
nog al studie van de zaak gemaakt heeft, verklaal'd heeft dat dit wèl kon) en 
dat het zijn vool'nemen was om dooI' de I'eglementen dat ondel'Scheid wel'kelijk in 
het leven te roepen, 

En is el' geen ondel'Scheid tusschen reglementen van weeshuizen en del'gelijke 
en die van eene gevangenis? 

De heel' Beelaerts zegt: gij wilt op de bedelaal'S eene straf toepassen) die de 
tot stl'af veroOl'deelden niet eens ondel'gaan; gij wilt aan de bedelaal's niet eens 
den waal'bOl'g geven, nedel'gelegd in al't, 19 del' Stl'af\vet, luidende: nDen vel'oor
deelde wordt op zijn vel'zoek vel'gund de hechtenis in afzondering te ondel'gaan," 

Gij zijt zulk een barbaal', roept de heel' Beelael'ts mij toe, dat gij niet eens aan 
den bedelaal' wil t geven, wat zelfs aan den veroordeelde wOl'dt toegestaan! 

Geeft de heel' Beelaeds dat dan in zijn stelsel7 Zoo niet - met welk I'echt kan 
hij mij dan een vel'wijt maken van hetgeen hij zelf doet 7 

De geachte afgevaardigde zegt: de bedelaars zullen hetzelfde werk velTichten 
als de boeven, 

Ik weet het niet, maal' verl'ichten de fabl'iekal'beid8l'S nu niet hetzelfde werk 
als de gevangenen volgens het stelsel van den Ministel'7 En waarom komt men 
dan daal' niet tegen op 7 Doen de wel'klieden die thans in de gebouwen te Veen
huizen werken, niet hetzelfde 7 

De wet, zegt de heel' Beelaerts, heeft alles gedaan wat zij kon, om het gemeen
schappelIjk samenzijn te keeren; en gij wilt in strijd met die wet de gezamenlijke 
opsluiting weêl' invoeren, 

De heel' Beelael'ts doet, woals ik I'eeds zeide, volkomen hetzelfde, Ook in zijn 
stelsel heel'scht, onverschillig of de menschen buiten of binnen de dem' wel'ken) 
gemeenschappelijk samenzijn, 

De Ministel' heeft ons gewezen op het belang van de bedelaars, Hun belang was 
om landbouwarbeid uit te oefenen, want ook de heer Van Eck had gezegd) dat 
het platteland ontvolkt was, daal' alles naai' de stad ging, 

I k weet niet of ik dit met diezelfde wool'den gezegd heb; wal'e dit het geval, 
dan zou ik verschoouing moeten vl'3gen) daar ik zelf meel'malen ontdekt heb, dat 
el' wel'kelijk nog menschen op het platteland wonen; dat allfs nog niet naai' de 
stad is gegaan, Ik meen echter bedoeld te hebben) dat men in den I'egel van 
het platteland naai' de stad gaat en ongeveer nooit van de stad naai' het land) 
omdat in de steden meel' wel'k te vinden is en wel van vel'schillenden aard, 

In de wintennaanden, zegt de Minister) is el' meel' werk op het land dan in 
de stad, 

Als dat waar is) ,ian beklaag ik ons al'm Nederland I Als de Ministel' mij kan 
bewijzen, dat in den wintel' op het land meel' te wel'ken valt dan in de stad met 
hal'e fabl'ieken en vel'schillende takken van nijvel'heid, dan zal hij voo I' mij eene 
nip,uwe waarheid ontdekt hebben, 

Naar mijn inzien kan de Minister alleen volhouden) dltt het wel'k op het land 
's wintel's in evenl'edigheid tot den zomel' dl'ukkel' is dan in de stad; dat in de 
stad in den regel 's wintel's een slappe tijd is, 

Maal' WI\! doet dit af tot de vl'aag in het algemeen? En mag ik den Ministel' 
hel'Înnel'en, dat zijn betoog in lijnl'echten stl'jjd is met hetgeen hij de welwillend
heid gehad heeft ons in de gedrukte stukken als zijne meening aan te bieden 7 

Want, daal' is met dezelfde wool'den gezegd, dat doOi' de ophefllng van veld
al'beid de recidiven tot een minimum zullen ingekl'ompen wOl'den, Hij begt'eep dus 
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zeel' goed dat het geen weldaad is om de bedelaars VOOI' te bereiden voor het wel'k 
ten platten lande en af te houden van de steden, 

In de stukken, en hiel'mede kom ik tot het eigenlijke punt dat de zaak behoort 
te beslissen, wOl'dt aanhoudend ge\'l'<lagti, of ne landbouw kan leiden tot het doel 
del' wet: opwekking tot den al'beid en vooruitgang in zedelijkheid, 

Tot nog toe heeft men op die vrang steeds gezwegen en zich onmachtig gevoeld 
haat' toestemmend te beantwoorden. 

Eindelijk echter komt de Minister met een antwool'd; hij weet nu het middel , 
hiel'În bestaande, dat hij de bedelaat's in groote tI'oepen gezamenlijk den gl'ond 
zal laten omzetten, ondel' leiding van een veldwachtel' en beschel'mu dool' de 
militaire macht. 

Dat is nu het DOl'ado waartoe men wil komen. Onze militail'e maeht zal dan 
gebruikt moeten worden, om bij ma sa's, want allen zullen niet altijd op dezelfde 
plaats kuunen wel'ken, in deze SOOl't van evoilltiën hun ~enoegen te zoeken, Op 
die wijze wil men tot een goed stelsel komen. 

Den gt'ond omzetten . Maal' heeft men cl' wel ovel' nagedat:ht, of dit wel pl'oduc
tief is en niet te kostbaar kan wOI'den; dat men den I':l'ond die eens omgezet is 
toch niet wedel'om kan omzetten, tenzij men het Engelsche stelsel volge, volgens 
hetwelk het genoeg is den geheel en dag bezig te zijn met het 1I0elloos heen en 
\~eder dl'agen van kogels, 

Men vel'langt toch zeket' de menschen nuttig bezig te houden en daardoot' zoo 
mogelijk te vel'edelen? ... 

De ret:idiven zijn zoo menigvuldig, zeggen wij; wel 85 pct. Den heel' Gl'atama 
vel'\vondel't di t niet; dat is volgens hem oveml zoo, en om dat te bewijzen geeft 
hij ons cijfel's ontleend aan eene of andel'e half vermolmde Iersche gevangenis. 
Doch wij zijn niet in het gl'oene EI'in, maal' in Nerlel'land , en tot Nedm'landsche 
toestanden moeten wij ons be pa len, En wat blijkt nu uit tie Ne,lerlandsche statis
tiek op uit stuk? Dit, dat in de Nedel'landsche gevangenissen het cijfel' nel' I'ecidiven 
slp.chts 221/~ pct. bedl'aagt . 

De gevangenen in Leeuwarden, zegt de Ministel' , kosten aan voerling 63 cents 
pel' dag en de bedelaars maal' 28, Wa~I' komt dat van daan 7 Zijn in de werk
inrichtingen de aal'dappelen zoo goedkoop en in Leeuwa,'de,n zoo dnul', of de 
biefstuk, of wat men maal' wil? EI' zal toch eene reden voor moeten bestaan, De 
Ministel' gelieve ons mede te deelen waal'om het eten in Leeuwarden zoo"eel duul'
del' is dan in de koloniën, lk kan el' anders niets van begrijpen, dar: dat (Ic 

Ministel' de kosten van productie van het voedsel niet medegel'ekenu heeft .... 
Mijn geachte buurman, de heel' DijckmeestCl', oppCl'de het bezwaal' dat, wanneel' 

ons stelsel doorging, de pal,ticuliere nijverheid zou wOI'lJen gedrukt. Dit is een 
bezwaal', waal'mede ik steeds den dl'aak heb gestoken, De heel' Dijt:kmeestel' is 
zoo bang dat de pal'ticuliCl'e nijverheid dool' den al'beid del' bedelaars zou worden 
geschaad, en hij zegt tevens, dat de bedelaars ongeschikt zijn om te wel'ken. Als 
dit zoo is, laat ons dan met zoo bang zijn VOOI' de particuliel'e nijverheid, als die 
in het kl-ijt zal moeten tt'eden met menschen, d ie toch niet kunnen werken. 

Maal' ik wcnsch den heel' Dijckmeestel' te vl'agen, of het dan wanneer die 
bedelaal's het lantlbou wbedrijf uitoefenen, voo I' hem geen bezwaar is, dat zij con
curreel'en met den pal,ticuliel'en landbouw? En dat is toch de ergste concul'l'entie 
die men zich denken kan, want el' komt bij, dat de bedelaal's zich tevens meestel' 
maken van den gl'ond, dien de landbouwel' goed zou kunnen gebl'uiken. 

Wat zou dus de conclusie zijn, waartoe men zou moeten komen, als men de 
\TeeS van den heel' Dijckmeestel' tlcelde P 

Dat mcn loch vool'al moet zrH'gen dat een bctlela:u' nooit cenig wel'k doe! Ik 
geloof drlt de bedelaars allen hunne stem aan die condusie zouden geven, 
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En nu mijne slotsom, 
Ik heb aangetoond, hoeveel achting ik ook heb voor verschillende bewel'ingen 

die ik van mijne tegenstanders heb gehoord, tlat deze wel punten hebben bestl'e
den, die op zich zelf van vel'schillende zijden kunnen worden beschou wd , maar dat 
zij ne zaak zelve niet ondel' de oogen hebben gezien, I k heb doen zien, dat zij zich 
als punt van uitgang de Haag niet hebben voorgesteld - en ik hoop van mijne 
zijde dat wel gedaan te hebben - op welke wijze men het beste hannelt om aan 
de bedoeling del' wet te voldoen, om de bedelaal's tot betel'e menschen te maken, 
om hen te leel'en wel'ken en zich zoo weinig mogelijk aan bedelal'ij ovel' te geven 
en d us nu ttige bUl'gel's te kweeken VOOI' de maatschappij, dOOI' het kwaad te wel'en 
dat nu bestaat, 

De heel' A, MACKAY: Jk voor mij zou het niet voor mijne vemntwoording 
nemen om met het bestaande stelsel geheel te breken en een geheel nieuw in te 
voeren, waal'van ik de I(evolgen niet kan vooruitzien, en die misschien later zuI
len blijken onhel'titelbare fouten te zijn, Nu wOl'dt ons de gelegenheid gege\'en 
beide stelsels toe te passen, en kunnen wij lateI' eene definitieve keuze doen, ell 
dus, hoewel ik het dooI' den Ministel' aangegeven stelsel niet schoon \ind, vind ik 
het toch in de tegenwoordige omstandigheden het meest pl'actische en wensch ik 
hierin den vool'zichtigen weg te betreden en wil rlien met hem bewandelen, Het 
zou alleen de vraag nog kunnen zijn of het wel'khuis niet slechts gebl'llÎkt zou 
moeten wOl'den als klasse van discipline "OOI' hen, d:e in de koloniën slecht op
passen, maal' ook in den I'egel VOUI' de bedelaal's-I'ecidivisten en VOOI' de dl'onkaards, 
Dat is echter eene quaestie van uitvoel'ing en dus van lateI' ZOl'g, 

De heel' KIST: Ik geloof dat het kal'aktel' van de tegenwool'clige bedelaal'skoloniën, 
hal'e ongeschiktheid VOOI' het doel waal'VOOl' ze zijn ingericht, namelijk het tel'llg
brengen van de landloopers en bedelaal's tot een gel'egeld en wel'kzaam leven, vol
doende is uiteengezet in en buiten de Kamel' dooI' meer dan een bevoegd beool'
deelaal', Wat ne I'esultaten uel' inl'ichting aangaat, die zijn ook mij niet onbekend, 
In mijne ,'roegere betl'ekking van substituut-officiel' en ook lateI' heb ik duizenrlen 
bedelaars en landloopel's naaI' de koloniën zien vel'tl'ekken Ondel' die pel'sonen 
waren zeker ook zwakke en oude menschen (die echtel' volgens het nieuwe Stl'af, 
wetboek niet meel' zullen worden opgezonden), maar het meerendeel wal'en men
schen in de hacht van het leven, die gebrek hadden aan lust en geneigdheid om 
gel'egeld te leven en te al'beiden, menschen die het meel' ontbl'ak aan zedelijke dan 
aan lichamelijke kl'Rcht, Op weinige uitzondel'ingell na meldden die pel'sonen zich 
vrijwillig aan als lannloopers aan het politiebul'eel en vl'oegen zelf om opgenomen 
te wOI'den, Dit geschiedde tel'\vijl zij in den regel slechts kOl,t te voren uit de 
Schans ontslagen wal'en, \ an daal' vel'tl'okl<en met eene grootel'e of kleinere uit
gangskas , maakten zij, liefst in de grootel'e steden, met dat geld eenigen tijd 
goede siel' en wanneel' het geld op was, meldden zij zich wedel' aan, Enkelen 
trachtten eene poos tot geregelden al'beid terug te keel'en, maal' dit duurde veelal 
niet lang, De kortstondige opwelling van moed verdween wedel' spoedig, vooml 
wanneel' de drank el' bij kwam, Het is waal', sommige pel'sonen zijn el', die 
nadat zij naaI' de Schans venvezen zijn, bel'ouw kregen over den gedallen stap en 
vrijstelling vl'agen van de opzending, maal' tegenover het groote getal, die anders 
handelen, zijn zij niet talrijk, 

Dit is mijne pel'soonlijke ondel'vinding vall de I'esultaten vall de Schans, 
De bevolking die van de Schans komt is in tien I'egel niet genegen om geregeld 

te wel'kell Bekwame lamlbollwers vindt men Cl' niet veel on,lerj veelal heeft zij 
nog miudel' enel'gie en staat zedelijk nog lager uan VÓÓI' zij daal' kwam, 
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Deze mijne ondervinding wordt bevestigd dool' de resultaten over bet geheele 
land. Uit de statistiek van het Koningl'ijk ziet men dat de uit de Schans ontslagen 
landloopers zich geenszins begeven naar het platteland, maal' zich spoeden naar 
de steden ten einde weder te worden opgenomen .... 

Men heeft recht te zeggen, dat het stelsel van landelijke koloniën op uitgestrekte 
velden als zoodanig gewogen en te licht bevonden is, en [wij] bijgevolg naaI' een 
ander moeten omzien. 

lk acht, wat mij betreft, zoodanig stelsel wensehelijk, waal' al'beid, in hoofdzaak 
binnenshuis, in il1l'ichtingl)n van bepel'kte en begl'ensde oppervlakte, waal' schel'p 
toezicht mogelijk is, Daal'vool' zijn dOOI' tien heel' Van Eck op het voetspoor van 
den Ministel' Moddel'man gekozen rle bestaande illl'ichtingen te Hoorn ell Leeuwar
den lnd ien waal' is, hetgeen dOOI' den Ministel' en rlen heel' Beelaerts van Blokland 
is gezegd, dat de vestiging van eene wel'kinrichting te Leeuwarden en Hoom zoude 
zijn het toepassen van gevangenisstl'af, dus in stl'ijd met het Stl'Rfwetboek, dan 
zoude het mijns inziens [niet] geoOl'loofrl zijn met dit vooI'stel mede te gaan, want 
in eel'bied VOOI' de wet wensch ik bij niemand achter te staan, Ik geloof edItei' 
niet dat el' str\jd bestaat tusschen het StJ'Rfwetboek en het vooI'stel. Te recht is 
dool' den heel' Van Eek aangetoond, Jat el', luidens het Wetboek van Stmfl'echt, 
Rijks-wel'kiOl'ichtingen zullen zijn, maal' ,lat het geheel aan de Wetgevende Macht 
is ove l'gelaten om te bepalen waal' en op welke wijze die zullen zijn ingel'icht en 
gevestigd, Dit vloeit voort uit de bepalingen van al't . 32 in vel'band met al't, 22 
van het Wetboek van Stl'afrccht. Dit wetboek heeft den wetgevel' niet gebonden, 
Het heeft niet gekozen tusschen landelijk en en stedelijken al'beid, tusscben veld- en 
fabl'ieksal'beid, evenmin als de vl'oegPl'e wetgever zulks gedaan heeft. .. 

En wanneel' de heel' ltIoddel'man, zooals de heer Beelael'ts beweerd heeft, be
doeld had de opzending naar eene werkinrichting gelijk te stellen met gevangenis
stl'af, dan zou ik daal' niet mee kunnen medPgaan. Maal' hij heeft Jat, meen ik, 
ook niet bedoeld. Bij heeft gezegd, dat de gebouwen te Leeuwal'den \'olkomen 
geschikt zijn ' voor eene we!'kil1l'ichting. Maal' dit bl'engt niet mede dat hij degenen, 
die daal' opgenomen moeten worden, als gevangenen wil behandelen, Wat ook het 
onrlel'schcid in kal'Rktel' tusschen een wel'khuis en een gevangenis moge zijn, in 
sommige opzichten komen beide ovel'een In beide moet gewel'llt worden en 
moeten een aantal pel'sonen gehuisvest wOl'den 'Waal'om zouden de uitstekende 
wel'kzalen van eene vl'oegel'e gevangenis niet VOOI' eene Rijks-wel'killl'icllting kunnen 
dienen 7 En waarom zouden de goede en gezon,le slaapplaatsen niet VOOI' bedelaal's 
gebezigd kunnen wOl'den 7 Wanlleel' dus de heel' Moddel'man gezegd heeft dat de 
plaatselijke inrichting te Leeuwarden voldoet aan de eis<.:hen \'an eene wel'kinrich
ting, dan volgt daal'uit niet dat hij meenen zou dat de vel'pleging in eene wel'k
illl'ichting geheel gelijk moet staan met die in eene gevangenis. Men kan' toch een 
gl'oot onderscheid maken in de vel'plegillg. Men kan ondel'scheid maken in de 
voeding, in het toekennen van gl'ootere en kleinel'e vl'ijheden, men kan ze meel' 
of minder kleine genopgens en ve l'maken toestaan dan V1'oegel' de gevangenen 
genoten, Maal' ik geloof nipt dat ik op dit punt verder behoef aan te dl'ingen, 
want eigenlijk bestaat el' geen vel'Schil. Hetgeen ik de eel' had te zeggen is 
l'eeds aangenomen dOOI' den Minister en dOOl' al de heel'en, die met den Ministel' 
medegaan. 

De Ministel' toch stelt voor om van het cOl'l'ectiehuis te IIoorn een Rijks-wCl'k
inl'iehting te maken, en ik zou wel willen vl'agcn wanneel' d" Ministel' Hoom 
aanwijst VOOI' Rijks-wel'kinl'ichting, waarom zou dan Leeuwardan ongeschikt zijn? 

Wat is het ondel'scheid tussch,m 11001'11 en Leeuwal'den? De heel' Beelael'ts heeft 
gezl'gd: Wij hebben wat getobt om een omlcl'seheid te villden in de vel'pleging 
te Leeuwal'den en die te lIool'n, Wel een bewijs dat el' in de inrichtingen zelve 
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geen gl'oot vel'schil bestaat en dat de gebouwen te Leeuwarden zooveel onaange
namel' niet zijn dan die te lIoorn, Welnu, vel'pleeg te Leeuwarden de bedelaal"S 
en landloopet"S en op dezelfde wijze als gij vOOl'nemens zijt ze te [1oorn te ver
plegen. Gij behoeft daal'bij niet te tobben om een onllerscheid te vinden, 

Men I'aadplege de MemOl'ie van antwoOl'd [hiervoor blz, 95], waarin de Ministel' 
zoo duidelijk mogelijk gezegd heeft J dat het IIitvoel'baaI' is 11001'11 als wel'killl'ich
ting in te richten, lk lees daarin o. a.: "Maal' wat de vCl'pleging zelve betreft:
men zou zich de zaak zeel' verkeel'd voorstellen als men dacht dat de ondel'getee
kende het gesticht te 1I00rn lateI' op geheel andel'en voet zou wenschen in te 
richten dan Veenhuizen," 

Waal'in zoude ook het ondel"Scheid tusschen Hoorn en Leeuwal'den gelegen zijn 7 
Is het het fabl'ickmatige van den al'beid 7 Dat kan te Leeuwarden even goed plaats 
hebben als -te Hoorn, Is het dat de gevangenis te Leeuwarden in eene stad ligt7 

Die te Hoorn evenzeel'. 
rs het omdat Leeuwal'dell een meel' rigoul'eus kal'aktm' draagt 7 Welnu - men 

kan aan Leeuwal'den eene even weinig l'igoul'euse inl'ichting geven als aan 
lIoOl'n; kleeding, voedsel enz, kunnen te Leeuwal'den volkomen gelijk aan !loom 
worden ingericht. Ik geloof daal'Om dat de aantijging als zou het vestigen van 
eene wel'kinrichting te Leeuwal'den in strijd met de wet zijn: I'eeds dOOI' den 
Ministel' en zijne medestanders is ontzenuwd. 

Wanneer el' eenig verschil is J dan is het mijns inziens alleen daal'in gelegen , 
dat de gevangenis te Hoom betel' ligt dan die te Leeuwal'den . liet c01'l'ectie-huis te 
Hoom ligt op een langwel'pig viel'kant eiland in de haven, welk eiland voor niet 
veel meel' dan 1/3 dOOI' het gebouw WOI'dt ingenomen J tel'wljl het overige gedeelte 
een ruim open tel')'ein oplevert J dooI' water omgeven, 

Ik geef toe dat dit een vool'deel is en men de vel'pleegden daal'dool' mee)' van 
de buitenlucht kan doen genieten dan te Leeuwarden. Hetzelfde voo)'deel zoude ook 
aan de vestiging van eene werkint'ichting te Leiden verbonden zijn, 

Vel'der vestig ik de aandacht op de lasten en de kosten J dit uit het systeem 
van den Minister zullen Vool,tvloeien, met het oog op de tmnspol'ten. Wan nee)' het 
amendement van den heel' van Eek niet mocht wOl'den aangenomen en het vOOI'stel 
van den Ministel' mocht dool'gaan, zal ik niettemin met het wetsontwel'p mede
gaan J omdat het althans een stap is in de richting van het vestigen van Rijks
wel'kint'ichtingen binnenshuis, dat is naai' mijne meening in de goelIe )'ichti'lg, 
Toch zou ik in dat geval, in de wijze van aanwijzing van de int'ichting, waar de 
vel'schillende verpleegden zullen opgenomen wOI'den , eenige vet'andel'ing gebracht 

willen zien. 
Ik acht de wijze van aanwijzing wie te Hoom of te Veenhuizen zullen opgenomen 

wOl'den zoo als die dOOl' den lIfinistel' wOl'dt gewild, niet jllist. Die beslissing zoude 
overgelaten wOl'den aan den Raad van Tucht. Dit acht ik niet te I'echtvaal'digen. 

lIet ondet'scheid tusschen de kolonie Veenhuizen , op den bestaanden voet, en de 
wel'kil11'ichting te IIOOl'n is zoo gl'oot dat ovel'plaatsing van de eel'ste naar de laatste 
plaats de grenzen te buiten gaat eenel' disciplinaire stl'af. 

Disciplinai)'e sü'affen zijn steeds van kOl'ten duul' geweest De Raad van tucht, 
wiens werkzaamheid is gel'egeld bij Koninklijk besluit van 15 Augustus 1862 
(Staatsblad nn 171 ) , kan dl'Ïe stl'aITen opleggen: gedeeltelijke onthouding van voed
sel, bestaande in watel' en brood om den andel'en dag; vermindel'ing \an al'beids

loon J en eenzame opsluiting. 
De hoogste disciplinaÏl'e stl'af is zeven dagen opslniting, en als de Raad van 

lucht dus bevoegdheid zou hebben, om iemand VOOI' eene of andel'e kleinere of 
gl'ootere ovel'treding te st)'all'tJn met meet'det'e jar'en plaabing te 11001'11, dan zou 
dat de grenzen ovel'schrijden van eene disciplinai)'e stl'af, 

-~-
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Daarom zou ik wenschen dat de rechter bij zijne veroOl'deeling tel' zake van 
bedelal'ij tevens zou aanwijzen de plaats waarheen de veroordeelde zaT worden ver
zonden, Dat is niet hetgeen het eerst werd vool'gesteld dOOl' de Regeering. Het 
eel"st was voorgesteld, dat de aanwijzing van de gestichten zou gesl'hieden door 
het Open baal" Ministerie, maal' de Regeering heeft te recht gemeend, dat het niet 
aan het Open baal' Ministel'ie moest worden overgelaten en heeft daan'oor den Raad 
van tucht ill de plaats gesteld, 

De heel' VAN BLOM: Tenvijl de bedelal'ij zelf niet is een misdrijf, maal' C'nkel 
eene overtreding betrekkelijk de openbare ol'de, wordt zij gestraft met eene hoofd
sb'af van hoogstens 12 of 16 dagen gewone hechtenis en opzending casu quo naai' 
eene wel'kinrichting als bijkomende straf. Mag nu die bijkomende stmf zoo zwaai' 
gemaakt wOl'den dat zij el'gel' is dan de hoofdstl'af zelf? Ik geloof dat dit buiten 
alle verhouding zou zijn tot de ovel'treding, waal'VOOl' de stmtren zijn opgelegd. En 
ik zie in mijne vel"lJeelding l'eeds menig arlvocaat, welspl'ekend als de geachte 
vooI'stellers \"an het amendement, in gloeiende kleuren VOOI' de balie schetsen welk 
een vel'sclu'ikkelijk zwaai' requisitoil' dOOl' rlen ambtenaar van het Open baal' Ministm'ie 
wOl'dt genomen, als hij voor iemand, die tweemaal gebedeld heeft, zestien dagen 
hechtenis eischt met misschien een jaar opsluiting binnen fle enge mllrcn van eene 
werkilll"Îchting, waal' men bijna al zijn vl'ijheid mist en waal'in de stmf weinig 
vel'Schilt vall eene wezenlijke gevangenisstl'af, 

Men heeft zich intusschen bel'oepen op gl'onden van utiliteit, Men heeft beweerd, 
dat de tucht niet kan gehandhaafd wOl'den, wanneCl' de bedelaal'S niet in eelle 
beperkte wCl'killl'ichting wOl'den opgesloten, Nu wensch ik thans niet in een onder
zoek te tl'eden of del'gelijke utiliteitsgl'onden recht tot opsluiting geven, maar wentich 
ik el' op te wijzen, dat niet zonrlel' overclt'ijving alle"'ei tafel'eelen uit de geschie
denis zijn opgehaald om aan te toon en in welken ellendigen toestand de bedelaal's
koloniën wel zouden vel'keel'en, 

Mij komt het voor dat het hier niet de vmag is, hoe de bedelaal'skoloniën thans 
zijn, maal': hoe, na de hel'vormingen, die dit wp.tsontwel'p wil, die Iwloniën 
zullen zijn ingericht. Ik begin met te el'kennen, dat de tucht en discipline in de 
be.lelaarskoloniën, zooals zij thans zijn, niet deugen en onmogelijk goed kunnen 
zijn, maal' welke is nu de toestand? 

Men kan de bevolking del' koloniën onderscheiden in drie hoofdcategol'ieën, 
1n de eel'9te plaats vindt men el' die bejaal'de en zwakke pCl'Sonen, die niet 

meel' kunnen wel'ken, op wie geene discipline toe te passen is, waal'lnede men 
de hand moet lichten, In de tweede plaats tl'eft men er de categol'Îe aan van die 
~ujetten, d ie een liederlijk leven achter zich hebben, maal' die toch, na een vel'
blijf van gel'uimen tijd in de vl'ije natuUl', wedel' tot wel'ken in staat zijn. En in 
de del'de plaats ecne categol'ie van kwaadwilligen, die als belhamels vool'optreden, 
de andel'en opruien en van wie vool'namelijk het kwaad te duchten is, 

VOOI' die vel'schillende categoriën van pel'sonen, die in de bedel~arskoloniën op
genomen zijn, is indel'daad eene goede discipline onmogelijk j goede discipline 
vOl'del't eenheid, Wanneel' men de eene zacht en de andel'e hard en streng be
handelt, dan wordt wl'evel opgewekt en die voert wedel' tot lijdelijk of feitelijk 
vel'zet. Die toestand nu zal bij de hervol'ming, welke dit wetsontwel'p beoogt, 
wOl'den verbetel'd, 

De beide 11 iterste categol'ieën zu lIen niet meel' voorkomen j VOOl'eerst zal men 
niet mAer hebben de bejaal'den en de zwakken, die niet meel' wel'ken kunnen, 
omdat de wet den l'echter vel'biedt om del'gelijke pel'sonen naar een bedelaal'sge
sticht te zenden, en \'el'volgens zu lIen wOl'den geëvacueel'll zij die , als de ergste 
onder de bevolking del' bedelaarskoloniën , de anderen opruien en van wie vooral 
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het kwaad komt. Daal'''oOl' is eene ~piligheidsklep in dit ontwCl'p opgenomen en 
bepaald dat zij, die tot <ie laatste categol'ie behoOl'en, gezonden zullen wOl'den 
naai' ('en depot van cl isci pI i ne, waal' op hen eene zwaal'del'c stl'Uf zal wOl'dell 

toegepast, 
De vOl'ige geachte spl'ekel' beweerde dat het bevel tot opzending naai' een depot 

van discipline zou behool'en gegeven te wOl'den dool' dim I'echtel', Daarmede zou ik 
mij echtel' niet kunnen vel'eenigen; de rechtel' kan niet oOl'deelen welke de slechte 
sujetten zijn, wie in de koloniën slecht wel'ken of een slecht voorbeeld geven. 
Dat kan slechts geschieden doOI' den Raad van tucht, Nu moge het waal' ziju dat 
die Raad van tucht volgens de bestaande instl'uctie de slechten niet voo I langen 
tijd eene zwaal'del'e stt'l\f klln opleggen, maal' met de bestaande instl'uctie hebben 
wij ons hier niet op te houden, omdat wij hiel' niet handelen ovel' het jus consti
tutum, maal' over het .lus constituendum, en de Minister zal zeel' zekel' het reglement 
ten aanzien van de tucht wel zoodanig kunnen wijzigen dat het mogelijk zij om 
lle el'gste sujetten VOOI' goed uit de kolonie te evacueeren. Wanneer nu de beide 
uitel'ste categol'Îën van de bevolking weggeuomen wOl'den, dan meen ik dat de 
bedelaal'Skoloniën, zoo als zij dan zullen zijn ingel'icht, behouden moeten blijven; 
men zal dan daal' hebben wel is waal' geen zedelijk ontwikkelde, maal' eene 
tamelijk vl'eedzame, I'ustige bevolking, die door verscherpte discipline voldoende in 
toom zal kunnen gehouden worden"" 

Bij die hervorming meen ik dat vele bezwaren, die ik ook erken, zu[lell wOl'dell 
opgeheven, en wij tot een betel'en toestand zullen komen, Wij zullen bij die het'
vorming kunnen behouden het gemengd kel'llkter del' wel'kzaamheden thans in dE: 
bedelaal'skoloniën gevolgd, Jk acht dat gemengd kal'akter toch een vool'deel, 
omdat de bevolking daal' opgenomen Llok van zeel' gemenglJen aal'd is, 

De geachte vOl'ige spl'ekel', de heel' Kist, heeft zich bel'oepen op rle ondel'Vin
lling, in zijne rechterlijke bett'ekking opgedaan, Ik waag het mijne l'echtel'lijke 
ondet'vilHling daal-tegenovel' te stellen, Meel'malen heb ik mij vel'plicht gezien, om 
zeel' ontzenuwde personen naai' de bedelaal'skoloniën te uoen opzenden, die een liedel'lijk 
leven achter zich harluen, nooit een ambacht hadden geleel'd en tot geene fabl'iek
matige wel'kzaamheden in staat, Del'gelijke menschen kunnen toch niet in werk
lokalen wOl'den opgesloten, Voor hen is het, geloof ik, een voordeel, dat men hen 
de schop of scholIel in rie hand geeft. In den grond werken is het eenige waal'toe 
ze nog geschikt gemaakt kunnen wOl'den, Men overdl'ijft intusschen wanneel' men 
de bedelaarskoloniën beschouwt als landbouwkololiën, Niet meel' dan een derde van 
de bevolking bedl'ijft den veldarbeid; twee derde71 ongeveer zijn thans ook werkzaam 
in de wel'kzalen en vel'richten daal' fabl'iekmatigen al'beid, Ook zijn de voordeelen, 
die daal' dool' veldarbeid vel'kregen zijn, zeel' groot, Niet mindCl' dan 1686 hectal'en 
woesten gl'ond zijn nool' hen in vl'uchtbal'en gl'ond hel'schapen, waarondel' bouw
en gl'aslallll en uitgestl'ekte bosschen, Vooral in het laatste tijdvak heeft men zich 
vooral toegelegd op de bosch-cultuUI', welke rlit vool'deel heeft, dat daal'dool' ten 
allen tijde wel'k VOOI' de verpleegden is, Zelfs in den wintel-tijd vordel't ze be
langrijke wel'kzaamheden, en in den zomel' kan de bevolking gebl'llÎkt worden om 
den gl'ond om te gmven tot een meter diepte, ten einde dien daal'na tet' l'echtet, 
tijd met bosch te beplanten, Dat gl'aven nu kan ten allen tijde geschieden, onaf
hankelijk van het jaal'getÏJde, 

Ook ik acht het echtel' een vool'deel, dat nevens veldarbeid, fabriekmatige arbeid 
wOl'de verl'icht, en wel in gl'oote verscheidenheid, Maal' men wachte zich in deze 
VOOI' ovel'dl'ijving. liet gevaar dat hiel' bestaat is, dat, of de geconfectionneet'de 
vool'\vel'pen tegen gel'inge sommen van de hand worden gezet en zoodoellde de vrije 
nijverheid gedrukt wordt, Of voor duizenden aan waurde in 's lands magazijnen 
opgeslagen blijven liggen, zooals nog in de laatste jaren het geval was, Wanneel' 
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men dus nu bij de werkinrichtingen uitsluitend fabriekmatigen al'beid invoert, dan 
'Tees ik dat die nadeelen zich nog in veel gl'ooter mate zullen doen gevoelen , 

Maal' - zegt men - ook de inl'ichting, zooals die bij het wets-olltwcl'p wOI'dt 
bedoeld, zal niet ten gevolge hebben, dat de bedelarij wOl'dt bedwongen, Het is 
zoo, De bedelarij zal immel' blij'len bestaan, Maal' wanneel' de geachte voorsteller 
van het amendement el' op wijst, dat el' in de koloniën steeds een groot aantal 
I'ecidivisten voorkomen, dan wil ik hem vragen, of hij dan werkelijk denkt dat 
de I'ecidive zal kunnen ophouden 7 

Acht tle geachte voorsteller van het amendement het dan wenschelijk , dat de 
tegenwool'dige recidivisten niet meel' als bedelaal'S in de kolonie terug komen, maal' 
als misdadigers in de stl'afgevangenis, of maakt hij zich wellicht de illusie, dat zij dOOI' 
het toepassen van sb'enge bepalingen zullen worden bekeel'd tot zedelijke schepselen 7 

De heel' OLDENHUlS GRA'rAMA: Toen de heel' Van del' Feltz uit het boekje 
begon voo I' te lezen, had ik niet gehoOl'd dat hij el' bijvoegde, dat het reeds 12 
jaren oud was, 

Nu dit is opgeheldel'd, mag ik Vl'agen, of het van mijn geachten collega niet 
eenigszins onvool"lichtig was om te citeel'en uit een boekje waal'van hij kon den
ken, althans moest twijfelen dOOI' het lange tijdsvel'loop of de feiten nog wel met 
de waadleid o'C1'eenkomen 7 Hij wist toch dat de vel'andering del' al'menwet een 
belangl'ijken invloed heeft gehad op de gestichten te Ommerschans en Veeahuizen, 
omdat de kosten geheel op het Rijk wel'den overgebracht, Ilij wist or kon weten 
uat de Ministe" Pack belangrijke vel'andel'Îngen in het beheer heeft gemaakt, en 
hij kon weten dat ook Thol'becke, die zich veel met de gestichten bemoeide, zood at 
hij el' telken jare een dag of drie vel'toefde, ook veel verandel'd heeft, Evenzeer 
had hij kunnen lezen, dat de commissie van l'appOl'teul's ovel' het stl'afwetboek 
vel'klaard heeft, "dat de werkinrichtingen in den laatsten tijd I'eeds veel ,'el'beterd 
zijn en nog veel verbeterd kunnen wOI'den ," 

De heel' WINTGENS: Het geldt hiel' de vl'aag: zullen wij hebben bedelaal'sge
stichten, dat zullen zijn bedelaarsgevangeniue1t, of zullen wij hebben bedelaal'sge
stichten, dat zullen zijn bedelaarskoloniën! 

Dit vl-aagstuk behool't niet bloot tot het gebied van het stl'afrecht en de stl'af
I'echtsplegmg, maar het behoort ook te huis op het gebied van al'mwezen en 
armenzOl'g, Als toch een wetgever in zijn stl'afwetboek het beginsel stelt: "la mCll

dicité est un délit", zooals het FI'ansche Code pénal waal'ondel' wij nog leven, 
(al't, 27 ~) of dat bedelal'ij is eene overtreding, zooals het nieuw aangenomen straf
wetboek zegt, (art, 432) uan moet men wel bedenken dat zich daal'aan, tot 
zekel'e hoogte althans, eene vel'plichting verbindt, 

De Staat behoOl't den man, dien hij straft wegens bedelarij , zondel' dat hij 
daal'van nog gewoonte maakt, zonder eenige verzwal'ende omstandigheid de gelegen
heid te kunnen aanwijzen waal' hij wel'k kon vinden, waal'doOl' hij gezegll kan 
worden dat hij niet behoefde te hedelen om te blijven bestaan, Vandaal' dat 
althans aanvankelijk de Fl'ansche wet, toen zij dat beginsel uitspl'[\k, tevens in 
elk departement opende een dépdt de mendicité, Vandaal' dat uit datzelfde beginsel 
ook hier te lande die bedelaarskoloniën wel'den aangewezen waarheen hij die 
wel'k verlangde dool' de overheid kon worden opgezonden, Dit was vroege!', toen 
het kwam voor rekening van het land, de gebl'uikelijke wijze waal'op de gemeente
besturen zich van die personen ontdeden , Maar latei' is daarin wijziging gekomen 
toen de kosten van opzending en verpleging kwamen ten laste van de gemeente
besturen, die daa l'op de hand terugtrokken en liever tot den ongelukkige zeiden: 
ga bedelen, op die wijze komt gij ook te recht in de koloniën, 

----- - - -~ 
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Weest daarom voorzichtig als begin el door te zetten dat el' geen óedelatlrs

koloniën meel zouden bestaan, maal' óedeluarsf!evattgenissen; want dan kunt gij niet 
wel oen re"el handhaven dat bedelal'ij is eene ovel'(I'eding, dan kan de Staat niet 
zoo onmenschelijk zijn te zeggen: ik heb geen werkinl'ichting voor u, maal' ik 
verool'deel u, ik straf u, ik bl'eng u naar de gevangenis ook wanneel' gij maal' 
enkele malen bedelt, 

Uit dit oogpunt vel'dient de Vl'aag mede beschouwd te wOI'den, want, ik herzeg, 
het geldt hiel' niet alleen eene vraag van stl'afl'echt maal' ook van armem'erpleging 
bij uitnemendheid, 

De heer DE SAVORNIN LOIIMAN: Herhaaldelijk is gewezen op het ontzettend 
cijfel' van recidivisten, Het schijnt paradoxaal, maal' ik beweel' dat juist het gl'oot 
getal recidivisten een bewijs is voor de goede wel'king van ons tegenwoordig 
systeem, zoolang althans het aantal be,lelaal's in het algemeen niet toeneemt, 
Zoolang toch het aantal bedelaal'skolonisten gelijk blijft, mag men zich vel'heugen 
dat dit aantal steeds bestaat uit ongel'eer dezelf,le pel'soncn; dat geen andel'e maar 
steeds ,Iezelfde lieden naai' de koloniën wOl'den gezonden. Men zal wellicht zeggen 
uat dan toch de I'ecidivisten zel\'en blijkbaar veel van de koloniën houden, Doch 
ook dit schijnt mij onjuist, Ik wijs daal'omtl'ent op twee omstandigheden. 

Vool'cel'st hceft de regcering den maatJ'egel ingevoel'd alle twee jal'en de kolo
ni ten Ol'el' het land te vel'spl'eiden. Vinden nu deze geen werk, dan keel'en ze 
natuul'lijk in de koloniën t('I'Ug, lIienlit blijkt echtel' niet dat zij niet werken 
willen, maal' dat zij geen wel'k hebben gevonden 

Wanneel' men des wintel's eene vogelkooi openzet , dan zullen de vogels weg
vliegen mam' weldl'a in de kooi tel'ugkomcn > niet omdat zij zoo\'eel van die kooi 
houden, maal' omdat zij geen voedsel vinr.en, Past men nu zulk een maatl'egel 
12 à 13 maal op dezelfde pCl'sonen toe, dan hijgt men natuurlijk eindelijk lieden 
die 12, 13 maal recidivist zijn. 

Eene tweede reden VOOI' de menigvuldige recidive licht in de ongelukkige bepa
ling van het tegenwool'dig Stl'afwetboek, dat de I'echtel' vel'plicht is iemand, die 
twee malen heeft gebedeld, op te zenden naai' de koloniën. lIeeft iemand gebedeld 
en wordt hij daarna, al heeft laij intusschen als een !link wCI·kman den kost ver
diend, wedel'om op bedelen betl'apt, dan noodzaakt toch de eerste vel'oordeeling, 
hoe lang ook geleden, den l'echtCl' om den man tel'ug te zenden naai' de koloniën, 
Natuurlijk moeten el' zoodoende veel recidivisten zijn, maar dat is een gevolg 
van de vel'keel'de il1l'ichting van ons Stl'afwetboek, niet van de inrichting del' 
koloniën, 

De bedoeling del' Kamel' is gewee~t de bedelar\j als een misdl'ijf te b~handelen, 
en alleen onwillige valide bedelaal's te stl'arren. Doch men zal in de pl'aktijk ont
wal'en dat na de in\'oel'ing van het nieuwe Stl'afwetboek e\'enzeel' naar de koloniën 
worden gezonden lieuen die niet wel'ken willen als lieden die geen wel'k hebben 
kunnen vinden. En dit blijft eene zeel' groote onrechtvaRI'digheid: men mag geen 
lieden stl'afren alleen omrlat zij geen wel'k kunnen vinden, 

Het is VOOI' den rechter onmogelijk tijdens de vel'Oordeeling te onderscheiden wie 
niet wil en wie niet kan wel'ken, Als lid del' Commissie van RapPol'teurs voor 
het Stl'afwctboek heb ik vool'gestelll alleen wegens bedelal'ij te stl'a[en dezulken, 
waal'van in concreto gebleken is dat laun werk verschaft is geworden en dat zij 
dit zonder gl'ond hebben geweigel'(l. Alleen in /lit stelsel wal'e juist wat de heel' 
Kist en andel'en vel'langen, namelijk dat men de bedelaal's opzendt naai' de straf
gestichten , doch dat stelsel is niet aangenomen dOOI' de Kamel', Wij zullen dus in 
de koloniën hijgen zoowel kwaadwilligen als dezllike die niet wel ken kunnen, En 
nu meen ik dat de Regeering aan rleze moeilijke qnaestie eene zeel' juiste oplossing 
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heeft gegeven riool' te zeggen: Wij zullen alle vel'oordeelde bedelaa,'S opzenden naai' 
de koloniën, en daarna zullen wij beool'deelen of zij al dan niet werken willen en 
kunnen, Willen zij niet wel'ken dan zal hunne stl'af wOl'don \'PI'zwaal'd, 

ik geef toe rlat het eenigszins bedenkelijk i aan de commissie van lucht eene 
zoo g,'oote bevoegdheid toe te kennen, om bedolaal's die niet wel'ken willen en die 
zich \'erzctten, op te zenden naai' Hoorn; maal' ik vind het toch betel' dat te doen 
dan om met den heel' Kist uit vl'ees voor willekeur dan maal' lievCl' alle bedelaa,'s 
naat' Hool'n te zenden, Men kan wel zeggen, dat men te Hoorn de wel'ki'lI'ichting 
andel's zal maken dan in de gewone stI-afgevangenis, maar ik zet hel den beste om 
in de praktijk ondel'scheid te maken tusschen eene stl'afgevangenis en eene werk
illl'ichting met gesloten deuren, 

De strenge tucht in de stl'afgevangenis ge chiedt niet met het doel om de men
sehen te pijnigen, maal' om ol'de te houden, en diezelfde tucht zal in de Rijks
wet'kinl'i('htingen moeten gehandhaafd worden, Rijks-wel'kinl'Ïchting en stl'afgevangenis 
zijn twee verschillende namen VOOI' volmaakt dezelfde zaak, Toen de Kamel' gell'acht 
heeft, onderscheid te maken tusschen gewone gevangenisstraf en hechtenis, heeft 
zij ondel'vonden hoeveel hooft! bl'ekens dat I'eeds kostte; zal het dan niet onmogelijk 
wo,'den om een wezenlijk onderscheid te maken tusschen twee soo,'ten van stl'af
gevangenissen 7 

De hee,' OU TOUR VAN BELLlNCHA VE, JlJinister van Justitie: De vraag is: wat 
zegt de wet 7 Zij zegt dat bedelaal's niet in gevangenissen mogen wOl'den opgesloten , 
maal' naai' Rijkswel'kinrichtingen moeten opgezonden wOl'den, De wCl'kinl'ichtingen 
moeten stl'afkoloniën zijn , 

Nu hebben wij een vreeselijk tafereel hOOi'en ophangen van den toestand, nu en 
vl'oeger, van de gestichten Ommel'schans en Veellhuizen Tot staving van zijne 
meening heeft de geachte afgevaal'digde, de heet' Van del' Fellz, zich bel'oepen op 
eene bl'ochure, daal'bij vel'lneldende het jaat'. waal'in zij verschenen is, en tevens 
dat de schrijvel' onbekend is, doch dat men onrlersteltle dat hij met de gestichten 
beken rI scheen te zijn, misschien zelf een van de bestUllI'del's was, Dat boekje heeft 
hiel' op uitstekende wijze dienst gedaan, Maal' de geachte afgevaardigde lIit A sen 
zal mij niet ten kwade duiden als ik zeg: audi et alteram partem , want rlat boekje 
waar\'an de schrijver onbekend is, is beantwool'd dool' een sehl'ijver, die niet ge
aal'Zeld heeft zijn naam te noemen, den ouc1-i1irecteut' van de gestichten te Om
mel'schans en \'eenhuizen, J, Van Konijnenbul'g, 

Hij vangt zijne bestl'ijding aan met de wool'den: "Uoe iemand del' zake onkundig, 
onde,' het waas van waal'heidsliefile, wIk een eenzijdig en oppel'vlakkig oOl'deel 
kan vellen en open baal' maken ovel' een halve eeuw bestaande algemeen gewaar
deel'de il1l'ichtingen, is inderdaad onbegl'ijl'elijk, Onvel'antwoOl'delijk zou het daal'om 
zijn, zich tegen zóóveel dwaling en stoutheid niet met ki'acht te vel'zetlen ," 

\' erschilIende geachte sp,'eket's hebben het woord overdrijving gebezigd, en ook 
ik geioof dat in veel van hetgeen wij gehoord hebben niet weinig is ovel'dl'even, 
want werkelijk de toestand is niet zoo slecht als sommigen dat willen doen 
voorkomen, 

Toegegeven echte,' dat el' gebl'pken bestaan, gl'oote gebl'eken zelfs, dan vel'gete 
men toch niet dat wij zijn ovel'gegaan tot eene andel'e l'egeling, (lat el' gebl'Oken 
is met het tweeslachtige stelsel al'menzorg en politie-maatregelen tegen bedelarij 
Alleen zij die tot wel'ken in staat zijn zullen naai' eene werkinl'il!hling gemnden 
wOI'den, zooals al't, 43+ van het Wetboek van Strafl'echt zegt, 

De geachte afgevaardigde uit Assen denkt dat ik mij cene illusie maak omtl'ellt 
Hoom, Het is mogelijk, maal' dat is mij in ieder geval niet kwalijk te duiden. 
Indien ik het met mij zelven over eene zaak niet eens ben, vel'voeg ik mij gaal'ne 
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bij anderen die het betel' kunnen weten om raad, en zoo heb ik ook ecn~ nage
gaan hoe de wettelijke bepalingen en Koninklijke besluiten in andel'e I,l,nden op 
dit stuk luiden. Dat is V001' Nedel'land geen ongewone elaad, want wij hebben 
meel' dan ééne wet die geschoeid is op de leest van hetgeen men daaromtrent in 
het buitenland kan vinden. Mijn vooI'Stel om als disciplinail'e maatregel stt'afop
zending naar HOOl'n aan te nemen, is ontleend aan een Koninklijk besluit van 
7 L"ebl'ual'i 1875 in België genomen ten opzichte van de bedelaarsgestichten, Het 
eenig al'tikel daal'van luidt: LOl'sque I'intérêt de la discipline l'exigel'a, les men
diants et vagabonds valides mis à la disposition du gouvernement et rec\us au 
dépót de rnendicité de Hoogstl'aeten ou à la colonie de Mel'xplas , pOU1'l'Ont êtl'e placés 
dans une maison pénitentiaire. 

Onbepel'kte macht dus aan de Regeel'ing. 
Nu vl'aag ik alleen dat. de maatregel van tucht zich zal uitstl'ekken tot 3 of6 maanden. 

maal' behandel de quaestie zelve ten tijde als dat onderwel'p tel' Sfll'ake zal komen, 
want op dit oogenblik maken wij daaromtrent geene bepalingen. De Vel'gadering zal 
zich toch hel'innel'en, dat alinea 2 van art, 22 van het Stl'afwetboek vool'sclll'ijft , dat 
el' eene wet moet komen op de inwendige inrichting del' gevangenissen en aanvenvante 
gestichten j het zal bij die gelegenheid tijn zijn om deze quaestie nadel' te beschouwen 
en te bespl'eken, maar indien ik al dwaal, en mij ten olll'echte beroepen heb op het 
vOOl'beeld van België, dan moet ik toch zeggen, dat het stelsel daal' uitstekend wel'kt, 

De geachte afgevaal'digde heeft mij gezegd, dat ik bij de vel'gelijking, die ik gemaakt 
heb tusschen de kosten van vel'pleging van een veroordeelde en een vel'pleegde in 
de gestichten, niet genoeg in het oog gehouden heb de geldswaarde del' cigen pl'Oductcn. 

Dit heb ik wel gedaan, en ik zal aantoonen, dat het eene onverschillige zaak is, 
hoe men die quaestie beschouwt, Wanneel' ik de aardappelen, een vool't1aam voedings
middel, vel'hoog van f 1.50 pel' hectolitel' op f 5, dan profiteel't bij de berekening 
het hoofdstuk landbouw, en wOl'dt het hoofdstuk levensmiddelen gedrukt, maal' 
het eindl'esultaat blijft hetzelfde. Men moet derhalve eene andere berekening maken 
en zeggen: hoeveel vel'pleegden waren el' in het jaar en hoeveel verpleegdagen, 
hoe groot waren de onkosten 7 En dan deelt men, 

Ik neem 1882, want het was dat jaar w~al'op ik mij beroepen heb, In 1882 
becll'oegen de onkosten f 290,000, en de verpleegdagen wal'en 1.00,5.563, Nu deel 
ik het getal dagen dool' 290,000, en dan vel'hijgt men het cijfer dat ik de eel' had 
op te geven. Het behoeft echter geen betoog ) dat het vel'schil tusschen de vel'
pleging in de gevangenissen en in de bedelaal'Sgestichten zeer merkwaardig is, en 
dat, al stond het feit alleen, dit reeds eene kl'achtige reden zou zijn tot aanneming 
van mijn vOOI'Stel. 

De heer de Vos van Steenwijk heeft gespl'oken over den landbouw, en wat hij 
gezegd heeft kan ik gl'ootendeels toestemmen, El' zijn bezwaren vel'bonden aan de 
wijze waarop tegenwool'dig de landbouw wordt uitgeoefend. El' zijn te veel ver
pleegden bij iedel'en hoevenaal'. Maal' ik hoop dat de geachte afgevaardigde zich 
zal willen herinneren hetgeen ik gisteren gezegd heb. De hoofdzaak moet zijn de 
veldal'beid, maal' niet de landbouw. Yool'al wil ik dat de veldarbeid in de wintel'
maanden wordt .uitgeoefend, Om die reden heb ik dan ook medegedeeld, dat het 
mijn VOOl'l1emen is, wanneer ik eenigen tijd de eer mag hebben aan het hoofd van 
het Depal'tement van Justitie te staan, om het toezicht op dien veldal'beid te ver
scherpen cIoor militaire maatregelen te nemen. Mell hechte hiel'aan echtel' geen 
gl'oote bezwaren j het doel is niet om de vel'Oordeelclen onder militail'e tucht te 
brengen) maal' meel' om de veldwachtel'S te beschutten tegen mishandeling, opdat 
zij met eerlijkheid en zondel' gevaal' en vrees rappol'ten zullen kunnen geven aan 
den dit'ecteur del' gestichten en diegenen kunnen signaleel'en die zich mlsdl'agen 
hebben of onwillig zijn geweest, Daarvool' dient het militait, toezicht, en nu mag ik 

15 
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el' op wijzen hoe in België. te Hoogstl·aeten. een ga l'nizoen ligt van eene geheele 
compagnie van de linie. Ik vI'aag zoo veel niet en zal mijn ambtgenoot van Oorlog 
slechts om 50 man Hagen I en dat nog wel alleen voor den wintel'. De onkosten 
voo I' kazerneel'ing zullen dus geen dl'uk zijn voor de financiën van den Staat .... 

De geachte afgevaardigde uit Middelbul'g ziet el' geen bezwaal' in om voor 
2000 vel'oordeelden genoeg fabl'iekswel'k te vinden. Dagelijks doen zich l'eeds nn 
moeilijkheden voor bij het bepel'kte aantal gevangenen in de correctiehuizen , en ik 
weet werkelijk niet hoe ik de moeilijkheid zou moeten oplossen om VOOI' zulk een 
gl'OOt aantal verpleegden fabl'iekswel'k te vinden. Ik geloof dat het onmogelijk 
zou zijn. 

De geachte afgevaardigde uit Amsterdam heeft zich ook vereenigd met het VOO1"
stel van den geachten afgevaardigde uit Middelburg . .. Hij heeft ons een tafereel 
opgehangen van de wijze, waal'op de bedelaars werden gestl'aft en behandeld; 
hoe hij l'ecidivisten heeft gezien, en welke vreeselijke toestanden hem zijn VOOl'
gekomen. 

De geachte afgevaal'digde stelde zich, mijns inziens, daarbij op een verkeerd 
standpunt, door uit het oog te vel"liezen, dat er moel en zat gebl'oken wOl'den 
met het stelsel van den tegenwoordigden tijd; tie gemengde gestichten zullen niet 
meel' bestaan; die armAllZol'g en politiemaatregelen verdwijnen, want het wOl'den 
thans stl'afgestichten en strafko,loniën. 'fer. gevolge van deze wet zal de toestand 
uit den aard del' zaak veranderen. Men kan echter geene vergelijking maken 
tusschen den bestaanden toestand en een en nieu wen, waarvan de gevolgen thans 
nog niet kunnen worden overzien. 

De geachte spreker zeide ook dat de Regeel'ing ten om'echte uitsluitend gewezen 
het>ft op het tuchthuis te Leeuwal'den, dat het karakter van eene gevangenis, als 
het wel'kin1"ichting wordt, zal verliezen. 

Volkomen juist; maar dan vraag ik, indien ik met de I'edeneering van den ge
achten afgevaal'digde wilde medegaan: welke genoegens, welken aangenamen toe
stand wil men dan toch in die gevangenis VOOI' de verool'deelde bedelaal's scheppen? 
Moet men hen laten rooken? Zou men meenen dat dit tegenwoordig niet gebeurt 
en dat de veroordeelden niet alles uit de cantine kunnen bekomen, waarin zij 
lust hebben? 

Dit is de bestaande toestand, en wanneel' dus een bedelaar opgenomen wordt in 
de gevangenis te Hoorn, te Leeuwal'den of waal' ook, dan zal hij geen anderen 
toestand vinden dan dien, welke VOOI' de zwaarste misdadigel"S bestaat. Ik zie niet 
in hoe men voor een vel'oordeelden bedelaal' een tuchthuis in een aangenaam ver
blijf zou kunnen hel'scheppen. Wanneel' el' spl'ake k!1n zijn van illusie, dan geloof 
ik dat de voorstellers van het amendement Van Eek zich te veel illusiën maken en 
niet de Ministel' , die een tegenovergesteld voorstel heelt gedaan. 

[Het amendement Vfin den heer VAN EeK werd verworpen met 640 tegen 7 stemmen.] 

Eindverslag van de Eerste Kamer. 

Het systeem, door den Minister gevolgd ten opzichte van de Rijks
werkinrichtingen, werd door vele leden met ingenomenheid begroet -
de afscheiding van de onhandelbaarste individuen van het gros der ver
pleegden, en hunne plaatsing te Hoorn, onder een strenger regime, 
zal, naar hunne meening, in menig opzicht gunstig werken. 

Er werd echter op gewezen dat de toepassing zoo zal moeten worden 
geregeld dat onnoodige kosten van vervoer worden vermeden. 

Enkele leden daarentegen waren minder ingenomen met de regeling 
der Rijkswerkinrichtingen; zij zagen in de inrichting te Hoorn eene 

--- - --- ----- -



- -- -

GESTICH'l'ENWET. Art. 8. 227 

afwijking van het beginsel door den Minister op den voorgrond gesteld 
en zouden de voorkeur hebben gegeven aan de regeling door den oud
Minister MOlJDI,atMAN voorgedragen. Zij hadden liever de oude koloniën 
geheel opgeruimd gezien. Die inrichtingen toch hebben, zooals uit de 
resultaten blijkt, zeer ongunstig gewerkt, en er bestaat twijfel of in 
dien ongunstigen toestand verbetering aangebracht, of de recidive be
perkt en of de bevolking meer tot ingetogenheid en arbeidzaamheid 
gebracht zal worden, dan tot dusverre het geval is geweest. 

Ook zal de voorgestelde regeling volgens de laatstgenoemde leden 
financieel nadeelig zijn. Men zal aan de eene zijde missen de voordeelen 
anders uit den verkoop der koloniën te wachten en men zal aan de 
andere zijde de kosten hebben te dragen noodig voor de verbetering der 
aldaar bestaande en in slechten toestand verkeerende gebouwen. 

Met nadruk wezen deze leden ook op de kosten die het vervoer van 
verpleegden tusschen Veen huizen en Hoorn zal ten gevolge hebben. Daarbij 
merkten zij op dat de gunstige in vloed van de overplaatsing naar Hoorn 
op de bivolking der inrichtingen zeer problematiek is en dat het stelsel, 
om de beslissing ten opzichte van zoodanige overplaatsing te doen af
hangen van een raad van toezicht, vicieus schijnt. Alleen ten gevolge 
van een rpchterlijk vonnis zoude, naar hunne meening, tusschen de 
veroordeelden zoodanige onderscheiding mogen worden gemaakt. 

De beschouwingen van deze leden bleef echter niet zonder krachtige 
tegenspraak. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 

(28 December 1883.) 

De heer DU TOUR VAN BELLINCHA VE, ,llillister van JUJtitie,' Tk mag el' mij 
in veI'heugen dat vele leden dezer Vel'gadering zich hebben vereenigd met het denk
beeld del' Regeel'ing omtrent de Rijkswel'kinrichtingen, 

Welke de toestand vroegel' moge geweest zijn, gelukkig kan ik thans mededee
len dat merkbal'e vel'betering reeds eenige jal'en kan geconstateel'd wOl'den, Echtel' 
heeft men nog altijd te kampen met het tweeledig stelsel van straf en van armen
zorg, Wanneel' het Wetboek van StI-afl'echt is ingevoerd, vervalt deze laatste en 
blijft alleen de zuivere strafkolonie over. Dan zal de Regeel'ing, naai' ik vertI'ouw, 
in staat zijn in den toestand, zoo die nog te wenschen laat. vel'betering aan te 
brengen dOOl' strengel'e maatl'egelen in toepassing te brengen. Het mag niet wOl'den 
ontkend. dat. oogenschijnlijk mijn vool'stel voor de schatkist nadeeliger is dan dat 
van den Ministel' Moddel'man, die eene opbl'engst van 500.000 gulden had gel-aamd 
bij vel'koop der gestichten te Veenhuizen en Ommerschans. Hier staat echter tegen
ovel' dat de wel'kelijke opbl'engst waarschijnlijk niet hoogel' zoude zijn dan driemaal 
honderdduizend gulden en el' wedel'om elders meel'det'e kosten moesten gemaakt 
wOl'uen jOndel' anneren zou men aan den Kl'uisbel'g hebben moeten aanbouwen, 
en te Veel'e of elders eene werkiIll'ichting oprichten. De Minister Modderman l-aamde 
daarvoor te Doetinchem 100,000 en te Veere 118.000 gulden, te zamen derhalve 
218.000 gulden) eene som die thans wordt uitgespaard en in mindel'ing komt van 
de bate van !lOO.OOO gulden. Men vel'gete daarbij echtel' niet dat de jaarliJks terug
keel'ende kosten van verpleging aanzienlijk minder zullen zijn te Veenhuizen , want 
wanneel' men de vel'ool'deelde bedelaal's en dl'onkaards wil plaatsen in eene gevan
gen is , mag mer. berekenen dat voor ondel'houd per dag moet wOl'den gegeven 
63 cents ongeveer 1 tel'wijl dit in Veenhuizen en Ommerschans slechts 28 cents 
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bedraagt, eene jaal'lijk~che bespal'ing del'halve, die nog al eenig gewicht in de 
schaal legt, Oe jaal'lijks tel'ugkeel'ende meerdel'e uitgaven zouden bedragen 211 600 
gulden, hetgeen ovel' eenige jal'en genomen, eene zeer aanzienlijke som wOI'dt, 
die van de belastingschuldigen moet wOl'den gevorderd , 

Enkele leden hebben zich weinig ingenomen getoond met het denkbeeld om , als 
disciplinaire maatregel, onwillige , ongehoorzame en luie bedelaal's , die zich te 
Veenhuizen aan een strafwaal'dig vel'gl'ijp schuldig maken, naai' Hool'n te zenden, 
Bij het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1862 heeft de raad van tucht de be
voegdheid om thans 7 dagen celstl'af op te leggen, tel'wijl in België, bij Koninklijk 
besluit van 7 Febl'll&I'i 1875, de Regeering de macht heeft om bij het minste 
vergrijp de bedelaal's die te Hoogstraten en Mel'Xplas worden verpleegd gedul'ende 
den gaheelen straftijd te zenden naai' de gevangenis. 

Nu acht ik het raadzaam in deze een middenweg te bewandelen en bijv. de 
ongehoorzamen voor eenige weken, desnoods eenige maanden, te Hoorn onde!' 
strengel' toezicht te brengen, De opmel'king omtl'ent de tl'ansportkosten in het 
Verslag gemaakt, is, geloof ik, niet geheel juist , want volgens art. 46 del' wet 
van 9 April 1875 op de spoorwegen moeten de Hollandsche IJzel'en Spool'lvegmaat
schappij en de Staatsspoorwegen gratis vel'voer geven aan gevangenen en hunne 
geleiders. Die transpol'tkosten zullen zich dus tot een minimum herleiden . 

De heel' VAN ROTJEN: Het heeft mij zeel' verwonderd, dat bij niemanl! de 
vraag is opgekomen, of het niet betel' was in het geheel geen werkinl'Îchtingen 
te hebben, Bij de overweging van deze vl'aag ben ik tot de conclusie gekomen 
dat het inderdaad betel' is in het geheel geen Rijkswerkinrichtingen te hebben . Ik 
wensch hierbij al dadelijk te coupeeren de exceptie van niet-ontvankelijkheid, die 
tegen mij zou kunnen worden ingebracht met een beroep op het in 1881 aange
nomen Wetboek van Stl'afrecht, waarbij den rechtel' de bevoegdheid is gegeven 
bedelaars- en dronkaal'ds-recidivisten naar Rijkswel'kinrichtingen te verwijzen. Ik 
meen die exceptie te kunnen afwijzen met de mogelijkheid uit te spreken dat dat 
Stl'afwetboek nog in geen langen tijd in de l'echtszaal zal dienen. Ik behoef slechts 
te hel'Înnel'en aan veel wat nog vooraf zal moeten worden gedaan om de uit
voel'ing mogelijk te maken. Maal' behalve dat wacht ons nog heel wat arbeid . 
Komt de aangekondigde gl'ondwetsherziening tot stand, dan is wijziging van menige 
organieke wet wellicht noodzakelijk, Geruime tijd kan dus nog verloopen eer dat 
Strafwetboek wordt ingevoerd, In dien tijd nu kunnen de meeningen omtl'ent het 
strafrecht aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Jn dien tijd kali men ook komen 
tot de overtuiging dat het betel' is geen Rijkswerkim'ichtingen te hebben, maal' 
met de delinquenten af te rekenen op de gewone wijze. 

Dat wil zeggen: dat men bedelaars en dronkaards die gevaal'iijk zijn VOOI' de 
openbare orde, voor zoo geruimen t\id isoleel't als noodig zal worden geacht, maal' 
dat men voor hen geene afzonderlijke im'ichtingen in het leven heeft te roepen. 

De Rijkswel'kinrichtingen, hoe ook georganiseerd, zullen ten gevolge hebben dat 
een massa leegloop ers daal'În hunne toevlucht zullen zoeken, zooals dat in de 
Tweede Kamer dool' verscheidene leden geschetst is. 

Maal' wanneel' daarentegen de Rijkswerkinrichtingen aan het doel, aan het 
ideaal, dat men zich daarvan maakt, wel'kelijk mochten beantwoorden, wanneer 
men daal' eene nijvere, wel'kzame bevolking zal vinden, dan zal zij eene machtige 
concul'rentie vormen tegen de particuliere nijverheid. 

Eindelijk wensch ik el' ook op te wijzen dat, wanneer het Wetboek van Stl'af
recht ingevoel'd wordt, de Rijkswerkinrichtingen alleen zullen worden benuttigd 
ten aanzien van bedelaars en dronkaards, die tot werken in staat zijn, 

En nu heb ik aan mij zei ven de vl'aag gesteld: zal de rechter in elk speciaal 
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geval die capaciteit OUI te wel'ken onderzoeken en tot eene beslissing brengen? 
Hoe zal de rechtel' tot de wetenschap komen dat die capaciteit tot arbeiden al of 
niet bestaat 7 Moet die capaciteit bewezen worden langs den gewonen weg van de 
I'egelen omtl'ent het bewijs 7 Ik geloof dat dit in de pl'actijk tot groote bezwaren 
aanleiding zou geven, 

De heel' SCHIMMELPENNJNCK VAN DER OYE: Instemmende met het VOOI'· 
nemen del' vorige Regeering ten opzichte van de Rijkswel'killl'ichtingen, ben ik 
teleul'gesteld dool' de wijzigingen in deze aangebl'acht; de gronden daal'voOl' zoowel 
vl'oeger als thans doOi' deze Regepring aangevoerd, komen mij niet afdoende VOOI', 

De voornaamste grond toch dien de Minister heeft aangegeven, was dat de 
Rijkswel'kinrichtingen niet wezenlijk van gevangenissen zouden verschilllen, en dus 
in stl'ijd met de strafwet zijn ... 

Het kan niet ontkend wOl'den dat el' voldoende gelegenheid bestaat, om zoodanig 
onderscheid te vinden in de tucht, in het loon, m voeding en in toekenning van 
meel' of miNder vrijheid enz, 

Vreesde nu de Regeering dat het onderscheid nog Hiet groot genoeg zou zijn, 
dan zou ik meenen, dat het middel kon gevonden worden in scherper tucht en 
een mindel' aangenaam leven in de gevangenis, hetgeen tevens recidiven bij deze 
illl'ichting zou kunnen beperken, 

Maal' bovendien, de Regeering wijst het huis van correctie te Hoom als Rijks
werkinrichting aan. 

Indien het nu in strijd met de strafwet moet geacht worden om drie Rijks· 
werkinrichtingen, zonder veldal'beid, te hebben in gebouwen als te Hoom, Leeuwal'dcn 
en Veere , llan moet het evenzeel' met de stl'afwet stt'ijden om slechts één van 
zoodanige inrichtingen te hebben te Hool'n. 

Hiel' kan niet de quantiteit maal' moet de qualiteit beslissen, waal' het eene 
vraag van beginsel geldt, de V1'aag van stl'ijd al dan niet met de wet . 

De Regeel'ing heeft dan ook erkend, dat dadelijke opzending naai' Hoom in 
strijd zou zijn met de wet, niet echtel' als maatt'egel van tucht, als disciplinail'e 
stl'af, Op welk beginsel, mag ik Vl'agen, berust deze ondel'scheiding 7 Indien toch 
dailelijke opzending van een I'ecidivist-bedelaal' naar Hoorn niet geoorloofd is, omdat 

het gBvan,qe>lisstraf is , dan is het evenzeer met de wet in strijd zulks toe te passen 
als disciplinait'e stl'l\f. Evenmin toch kan het dan geacht worden met de wet te 
strooken om als disciplinait'e straf gevangenisstraf op te leggen, en de laatste is 
het in het stelsel der Rl!geering, 

Ik meen daarom dit dilemma te mogen stellen: of het vooI'stel van Rijks-werk
illl'ichtingen te Hoorn, Leeuwal'den en Veere is niet in strijd met de strafwet, en 
dan vervalt het gl'oote bezwaal' del' Regeering; of het is el' wel mede in strijd, 
en dan is zulks principieel ook met ééne inl'Îchting te Hoom het geval. 

Dit wat het beginsel betreft, Nu de practijk, 
Veenhuizen , het is bekend, was altijd eene slechte illl'ichting , en de tegenwoor· 

dige toestand is nog verre van voldoende Zoo even heeft de Minister van Justitie 
el' ons op gewezen dat el' merkbare vel'betering bestaat, maal' Zijne Excellentie 
erkende I'eeds vroeger dat Veenhnizen als strafgesticht eigenlijk niet deugt. Eene 
I'ailicale hervol'ming waal'dool' het als stt-afgesticht geschikt zou wOl'den kan , het 
is in confesso , om locale en financieele I'edenen als onmogelijk beschouwd wOl'den, 
Bet ligt dus ook niet in het voornemen om zulk eene radicale vel'andering tot 
stand te bl'engen, 

De Regeel'ing heeft te kennen gegeven , dat Veenhuizen in hoofdzaak zal blijven 
wat het is, Afdoende vel'betel'ing wOl'dt eigenlijk alleen vel'wacht van de gunstige 
gevolgen die eene latere opzending naar Hoom zal hebben, die den veroordeelde 

------ --
- - - --- -
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als bedreiging steeds boven he~ hoofd zal hangen, Zal die vel'betering afdoende 
zijn 1 De cijfel's moeten daal'op een ontkennend antwoord doen geven, Van de 1730 
vel'pleegden, die zich. op 31 Decembel' 1880 te Veenhuizen bevonden, waren el' 
1.'136 VOOI' de 4de tot de 18de maal j een jaal' latei' van d'! 295 L, 1636 voor de 
4rle tot de 1 Rde maal. Nu meen ik toch te moeten aannemen, dat I'ecidivisten 
VOOI' de 4de tot de 1 Bde maal, wel als verstokte I'ecidivisten kunnen beschouwd 
wOI'den, die alleszins in de tel'men vallen voor het minder aangenaam vel'blijf te 
Hool'n, Dit ligt echtel' niet in de bedoeling. Het voornemen is om Veenhuizen als 
hoofdil1l'ichting en Hool'n als bijinrichting te behouden, maal' op die wijze zal 
Hoorn toch nooit iets anrlel's zijn dan een palliatief en eene I'adicale verbetel'ing 
in de inrichtingen, zooals wij hoopten, dat na invoering van het stl'afwetboek zou 
plaats hebben, is niet te vel"\vachten. 

Van een utiliteitsstandpunt beschouwd, heeft de Regeel'ing voorts gewezen op 
dl'ieëL'lei belangen, die beter zouden behal,tigd worden, lIamelijk het belang van 
de bedelaars zelf, het belang van de samenleving en het belang van de schatkist. 

Het belallg van de bedelaars zelf, 
Uit een medisch oogpunt moge het heilzame van den veldal'beid goedkeUl'ing 

vel'dienen, maar niet het heilzame voor hun hoogel' geldenrl zedelijk welzijn , om 
in tegenstelling met zooveel niet,vel'oordeelden in de maatschappij, goed gevoed, 
gekleed en gehuisvest, eigen lijk niet meel' te al'beiden dan zij zelf vel'kiezen; heil
zamel' VOOI' dat zedelijk welzijn su'af te voelen en zoodotlnde gedl'ongen te wOl'den 
zich te verbetel'en, 

Het belang van de samenleving, 
Dit belang bl'engt, dunkt mij, mede, om het getal verool'deelden te vel'mindel'en , 

en geen zoodanige I'egeling te tl'eITen, waarbij op indil'ecte wijze luiheid en recidive 
worden aangewakkerd, en dat dit werkelijk het geval is, toonen de cijfel's aan . 
Eene inrichting toch waarvan 85 pct, uit I'ecidivisten bestaat v'lrool'deelt zich zp.lf. 

Eindelijk het financiëel belang van den Staat, 
De kosten van aanleg en van ÎLlI'ichting zal ik laten rusten, De Ministel' van 

Justitie heeft ons zoo even aangetoond, dat de voordeelen die de vel'koop van 
Veenhuizen zou opleveren, zouden wOl'den geabsorbeel'd dOOI' de kosten van den 
bouw van andere gestichten Ik bepaal mij tot de jaal'lijks tel'ugkeerende kosten 
van vel'pleging. Daal'omtl'ent heeft de heel' Ministel' ons medegedeeld, dat die pel' 
hoofd te Veenhuizen slechts 2 cent bedragen en in de gevangenissen 63 cent, 
Hoe dit mogelijk is als alle gegevens in aanmel'king worden genomen, komt l'Rad
selachtig voo!', omdat toch de voeding del' vel'pleegden wel niet minder zal zijn 
dan die del' gevangenen . 

Ik meen echtel' de oplossing van het l'asdsel gevonden te hebben in het antwool'd 
van den heer Minister van Justitie bij de behandeling van de begrooting van Om
mel'schans en Veen huizen, 

Daarbij heeft de Minister te kennen gegeven , lIat al de pl'oducten van veeteelt 
en landbouw, die dOOI' de veL'pleegden wel'den vel'bruikt, niet ondel' de middelen 
en dus ook niet ondeL' de uitgaven worden gtll'ekend. Wanneer men dit in aanmei', 
king neemt, dan zal ook het cijfp.r VOOI' onderhoud van de verpleegden stijgen, 

Maal' bovendien, al bestund er vel'Schil dan nog zou de conclusie niet opgaan, 
Ongetwijfeld toch, zou bij stl'engere gestichten het aantal veroordeelden veel ge
ringer 7.ijn, De I'ecidive-cijfel's van 85 pct, voor de gestichten en 23 pct. voor de 
gevangenis geven te meel' gl'ond dit te vel'wachten, 

Het financiëel belang van den Staat is dus bij deze regeling niet betrokken, 
Mijne bezol'gdheid blijft ten slotte bestaan, dat wij van de voorgestelde Rijks

werkilll'ichtingen niet meel' voldoening zullen hebben dan met de berlelaal'~gcstich

ten het geval is geweest. 
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- De heel' OU TOUR VAN BELLrNCHAVE, Alinisler van Justitie: De geachte ~lf

gevaal'digde uit Gl'oningen heeft eene zeel' belangl'ijke bedenking tegen dit wetç 
ontwel'p in het midden gebl'achtj hij zou het namelijk wenschelijk achten dat de 
Rijkswel'kinl'ichtingen vel'vielen, en hij heeft getl'acht het bewijs te level'en , dat 
die illl'ichtingen eigenlijk bij ons strafl'echt niet noodig zijn, 

Wat daarvan zij, ik moet den geachteu afgevaal'digde doen opmerken dat de 
Regeel'ing op dit oogenblik daal'aan zeel' weinig kan doen en het al dan niet 
wenschelijke van die inrichtingen niet meer behoeft te betoogelI. 

Bij al,tikel 32 van het Wetboek van Sb'afl'echt is bepaald, dat el' wel'kinrich
tingen zullen zijn, en bij artikel 4~-I ondel' welke omstandigheden men in zoo 
danige illl'ichting kan wOI'den geplaatst. Bij de mogelijkheid IIU, (lat I'eeds aan het 
einde van het volgend jaal' het Wetboek van Stl'afl'echt zal wOl'den ingevoel'd, 
geloof ik dat thans die maatl'egelen moeten genomen worden, welke eene behool'
lijke toepassing van dat wetboek mogelijk maken . 

liet bezwaal', dat thans tegen die wel'kinrichtingen wordt aangevoerd is bij de 
behandeling van het Wetboek van Stl'afrecht niet aangevoerd, en zelfs moet ik 
den geachten afgevaardigde nog op de omstandigheid wijzen , dat na de aanneming 
van het Wetboek van Stmfl'echt dOOI' de beide Kamers del' Staten-Genel'aal de 
Regeering nog een wetsontwel'p heeft ingediend, waal'in van wel'kimichtingen 
wordt gespl'oken, namelijk bij de dl-ankwet. Ook toen is tegen die Î1wichtingen 
niet gepI'otesteerd, 

Bii de behandeling van die wet was het nog mogelijk geweest om op deze 
questie terug te komen, maal' het is niet geschied, 

Ik geloof dat de tegenwoordige Regeering niet andel"S kan handelen dan zij doet: 
handhaven hetgeen in de wet geschl'even staat, 

De geachte afgevaardigde heeft gewezen op de bepaling van art, 43 ~ , dat alleen 
degeen die tot wel'ken in staat is, vel'wezen zal wOl'óen naar de wel'kinrichting, 
Hij vraagt hoe de I'echtel' dit zal uitmaken . 

Dat ondel'Zoek zal, geloof ik, niet zoo moeilijk zijn als het ~chijnt . Wanneel' de 
rechter een man van 30, ~ 0 of 50 jaal' VOOI' zich ziet, met een gezond en stel'k 
vOOI'komen, dan is er wel eenige reden om aan te nemen , dat bij tot wel'ken in 
staat zal zijn Vool'al zal dit klemmen, wanncel' een betl'ekkelijk jeugdige dl'On
kaal'd moet veroordeeld wOI'den, hetgeen ik hoop dat na een goede I'egeling van 
tie Rijkswel'killl'ichtingen, hel'haalde malen zal ge~chieden, om daal'dool' de dl'on
ken schap tegen te gaan en de ongelukkigen, die met die kwaal behebt zijn, 
te genezen, 

De geachte afgevaardigde eindigde met de hoop uit te spreken, dat geene be
langl'ijke kosten VOOI' de gevangenissen zullen wOl'den gemaakt, vóór dat het tijd
stip bepaald is, waal'op het Wctboek van Stmfl'echt zal wOl'den ingevoel'd, 

Zoo even heb ik aangetoond, dat de gl'oote kosten voor het gevangeniswezen 
I'eeds gevoteel'd zijn" . , 

De geachte afgevall.l'digde uit Geldel'1and, <le hem' Schimmelpenninck van der Oye, 
heeft enkele bedenkingen tegen de Rijkswel'kinl'ichtingen in het midden gebl'acht, 

Hij wenschte, dat de Regeel'ing het stelsel vall <len vorigen Minister zou hebben 
omhelsd en dus de werkilll'ichtingen geplaatst in gevangenissen, 

Ik geloof, dat dit onmogelijk was. De Ministel' die het wetsontwerp, dal thans 
het Wetboek van Stl'afrecht is, (Iestijrls heeft ingediend, zeidc - Cll dit is zeel' 
opmerkenswaal'dig - in zijne Memol'ie van Toelichting, naai' aanleiding van 
al't, 32: "Men bl'cke met het tegenwoOl'dige tweeslachtige stelsel van vel'eeniging 
van armenzol'g en stl'af, Die werkinrichtingen die VOOI' rekening van den Staat 
wOl'den ondel'houden, moeten zui vel'e strafkoloniën zijn. " 

Dit staat in de Memorie van Toelichting , en wanneer ik nu in mijne verbeel-
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ding voo\' mij leg den platten gl'Ond van het tuchthuis te Leeuwarden en ik be
nenk het WOOl'rI van den Minislei' Moddel'man: dat het als het ware gebouwd is 
VOOI' wel'kil11'ichting, dan kan ik mij met geen mogelijkheid vOOl'stellen boe men 
daal'van eene stl'afkolonie zoude kunnen lIlaken, 

Wanneer ik toch het wool'd .<tra/kolonie goed begrijp, dan beteekent het eene 
gevangenis met omliggend telTein om te werken, De gevangenis te Leeuwarden 
nu is, met uitzondel'ing van eene kleine wandelplaats, geheel door de mUl'en illge
sloten, zood at het in stl'ijd met de uitlegging van zuivel'e Hollandsche woorden 
zou zijn, wanneel' men beweel'de, rlat het tuchthuis ooit voor stl'afkolonie zou 
kunnen ingel'icht worden, 

De vOl'ige geachte spreker heeft dl'ie zaken bestreden, waarop de Regeel'ing ge
wezen heeft bij haal' voorstel om de werkilll'ichting te Veenhuizen te doen plaatsen, 

Vool'eel'st het belang van de bedelaal's zelven, Ik geloof, dat in den tegen
wOQl'digen t~d, vOOl'al in deze maanden) het in groote steden zeel' moeilijk is 
werk te vinden, 

In de gl'oote cent,'a van Nedel'land loopen op het oogenblik duizenden lu'beide,'s 
ledig) omdat zij geen we,'k kunnen vinden, En waal'om 7 Omdat zij niet anders in 
staat zijn dan om fabl'iekmatigen al'beid te verrichten, Maar diezelfde menschen, 
die thans ledig loopen, zouden op menige plaats in het vaderland werk kunnen 
vinden, als zij in slaat wal'en in tien gl'ond te werken, Maar dOOl'dat alles naar 
de steden dringt, is onze landelijke toestand zelfs van dien aal'd) rlat men des 
zomers in Nool'dholJand Belgische wel'klieden laat komen, in plaats dat men zich 
zou kunnen reduE'n met de Nederlande,'s, 

Nu is het natuurlijk niet de roeping van ouzen Staat om zich daal'mede in te 
laten, Maal' wanneer wij de macht hebben om de circa 2000 vel'oordeelde bede
delaal's) die er jaa"'ijks zullen komen, te leel'en werken op het land en hen te 
gewennen zelfs zwaar werk te vel'l'ichten, dan geloof ik dat wij althans die 
personen de gelegenheid ZUlldl geven. later hun brood op eene eel'lijke wijze te 
verdienen, 

In de tweede plaats heeft de geachte sp,'eker de vraag gedaan, of het in het 
belang van tie samenleving was, die bedelaal's in werkilll'ichtingen te plaatsen, Ik 
meen bepaald die vraag bevestigend te moeten beantwoOl'den) want wat zou het 
gevolg zijn wanneer het denkbeeld van mijn vool'gangel' wal'e doorgegaan en het 
tuchthuis te Leeuwarden wal'e aangewezen als wel'kinl'ichting7 Dan zoude de straf 
van opzending naar die wel'kinl'Îchting zich bepaald hebben tot het minimum van 
den tijd bij de wet bepaald, omdat hoogstwaarschijnlijk de rechte I' doOi' den korten 
duul' een vel'goeding zoude gegeven hebben voo,' de zwaa,'te van de sb'af, Tel'wijl 
het juist bij bedela,'ij en dl'onkenschap noodig is de vel'oordeelden langen tijd uit 
de samenleving vel'wijdel'd te houden, 

Het is opmel'kenswaardig dat de oude cl'iminalisten er in denzelfden geest ovel' 
hebben gedacht, lk zal daal'van slechts één vool'beeld aanhalen, de wet van 2! 
Vendémiail'e jaar Il, In den 4den titel. 7de artikel, van die wet leest men, dat 
de recidivisten van bedelal'ij wOI'den ve,'oordeeld tot de nl,cine de lron,'porlalio1t" 

voor ten minste acht jal'en, Zoo heeft men in Fl'ankrijk gel'ekend, dat het belang 
van de maatschappij vordel'de, dat degeen die onwillig is om te werken) gedul'ende 
een langen tijd het met kt-acht moet leeren, 

Eindelijk heeft de geachte afgevaardigde mijne berekeningen in twijfel gel,'okken 
cn gemeend dat uit die opgaven misschien onjuiste conclusiën werden afgeleid, 

Die twijfel is ongegl'ond, Wel'kelijk heeft de \ el'pleging in de gestichten Omme," 
schans en Veenhuizen in 1882 pe,' dag niet meer aan den Staat gekost dan ruim 
28 cent Iie pCI'soon) te I'\V ij I VOOI' de vel'pleging del' gevangenen te Leeuwardell en 
iu de andere gevangenissen veel meel' betaald is, 
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Eindelijk de .vraag of de wet eene andere I'egeling toelaat en of uit dat oogpunt 
de wel'kinl'Ïchting in eene gevangenis is toegelaten. Ik ben ovel'tuigd vall het 
tegendeel, en wensch sleehts te wijzen op twee bepalingen der wet, 

\'ool'eel'st art. 9, de onderscheiding in hoofdstmf en in bijkomende stmf, Dit 
al'tikel noemt als hoofdstl'af: gevangenis, hechtenis, geldboete j bijkomende stl'3f: 
de wel'kinrichting, Het is duidelijk dat de wetgever beooeld heeft dat de bijkomende 
straf niet zwaal'der zou zijn dan de hoofdsll'llf. Die hoofdstt'af is bij bedelal'ij reeds 
niet zwaar; want het is de hechtenisstt'af waal'bij de vel'oonleelde het wel'k mag 
vel'l'ichten dat hij wil; hij zelf doet eene keuze, en de opbl'engst van dat werk is 
ook VOOI' hem, Nu zou daal'op het vel'blijf in de gevangenis moeten volgen. Het 
komt mij VOOI', dat dit bij het al,tikel niet bedoeld kan zijn, 

Vel'del' mag ik wijzen op art, i!2 eel'ste alinea, waar de duur gel'egeld is van 
de opzending naai' de werkil1l'ichting, zijnde minstens drie maanden, terwijl Lij 
alle mogelijke andere misdl'ijven of overtredingen het minimum is één dag, zelfs 
koningsmool'd en landvermad kan met een dag gevangenis gestraft worden. Hiel'itl 
ligt een stet'k bewijs, dat de aard van die stl'af moet verschillen van die del' ge
vangenisstraf, 

Moeilijk komt het mij ook VOOI' eene goede regeling te trelfen VOOI' het werk, 
Men heeft nu I'eeds moeite om altiju werk te vinden en om het af te zetten, hoe
wel hpt getal gevangenen in Leeu wal'den, Hoorn en Leiden beperkt is, In het 
voorjaal' te Leeuwal'den zijnde, wet'd mij eene uitnemend bewel'kte partij matten 
getoond, waal'voor men evenwel geen koopers kon vinden, en uit vrees dat zij 
zonden vel'weel'en heb ik met gl'oote schade de geheele pal,tij eenige maanden ge
leden moeten wegdoen VOOI' misschien de helft van de waal'de. 

Te I'echt mag de Haag wOl'oen gedaan: wanneel' het getal gevallgenen nu slechts 
eCllige hondel'den bedl'aagt en moeilijkheden geeft, hoe zal het gaan wanlleel' Cl' 
een paal' duizend zullen ZijII? Wellicllt wude men met eenig recht de klachten 
van de particuliere industl'ie vernemen, 

De heel' VAN ROl JEN : Het schijnt dat tie Ministel' zich vel'gist heeft in de 
stl'ekking van mijn betoog, Ik heb niet bedoelrl eene afkeul'ing uit te spl'eken 
ovel' de houding van den Ministel' , die met dit wetsontwerp bij de Vertegenwool'
diging komt jintegendeel, ik ben overtuigd dat de Regeering haal' plicht doet door 
uitvoering te geven aan het Wetboek van Stl'llfl'echt, dat eischt aanwijzing del' 
gestichten waal' gevangenis of hechtenis zal worden ondel'gaan en waal' de dronk
a:1I'ds- en bedelaal'sl'ecidivisten wllen worden heengezonden, De stl'ekking van mijn 
betoog was, wijzende op het vel'schil dat zich vool'doet, over de vl'llag waal' de 
Rijk.swet'kinl'ichtingen zullen gevestigd zijn en hoe zij moeten zijn georganiseel'd, 
dat geen uitgaven zullen worden gedaan voor Rijkswerkinl'ichtingen, wolang het 
tijdstip van de invoel'ing van het Wetboek van Stl'afrecht niet vaststaat. 

Ik deel geenszins de illusie van den Minister dat die invoel'ing tegen het einde 
van het volgend jaar zal kunnen plaats hebben. I k wees reeds op de vele belem
mel'ingen, die den Minister zullen beletten aan zijn vool'llemen gevolg te geven j 
op de financiëele wetgeving en op de mogelijke gl'ondwetshel-liening. liet tijdstip 
van genoemne invoering kan wOl'den vel'haast dOOI' een tl'ansitoiren maatl'egel, van 
welken aard dan ook, in de plaats te doen tl'eden van den zeel' omvangl'ijken 
al'beid die del' Wetgevende Macht is aangeboden met betl'ekking tot het Wetboek 
\'Uil Stl'afvol'nering, 

De Ministel' heeft getl'acht mijne bezwal'en te \Vedel'leggen omdat de vmag, wie 
Zal oordeelen ell hoe dit geschieden zal ten aanzien van de capaciteit om te wel'
ken, bij hen (lie zullen wOl'den opgezonden, De Ministel' vel'kol1lligde .le leer dat 
alleen zij die mml' de opvatting van den rechtel' kunnen wel'ken zullen worden 
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opgezonden. Ik betwijfel of de I'echter hier naar pel"Soonlijke overtuiging zondel' 
mem' mag beslissen. Wanneel' het openbaar ministerie I'equil'eert de opzending naar 
eene wel'kim'ichting, dan zal het 001< m. i. het bewijs moeten leveren dat de be
doelde capaciteit bij den op te zenden persoon bestaat, en dan zal de rechtel' 
moeten ovel'wegen of het bewijs is geleverd dat de vel'oordeelde in staat zij om te 
wel'ken Dit is echtel' een bezwaal' dat nu vel'der niet behoeft te wOl'den uitge
werkt; ik wenschte el' slechts in het voorbijgaan op te wijzen , om aan te toonen dat in 
het wetboek zelf bezwaren zijn tegen de Rijkswel'killl'ichtingen. Het hoofdbezwaal' is 
dit: Welk stelsel men aanneme, men steeds zal stuiten op groote moeilijkheden, tel'\vijl 
de klachten der pal,ticuliel'e nijvel'heid zich zullen doen hOOl'en als alles goed gaat. 

De Minister heeft de Fl'ansche wet van 2! Vendémiaire, an II , aangehaald, 
Zijne aanhaling bewijst de juistheid van mijn bewel'en omtrent de wisselende 
meeningen op strafl'echtelijk gebied; ik heb, meen ik, te recht de mogelijkheid 
aangenomen dat eenmaal de tijd daal' zal zijn dat de Staat de bedelaars- en dl'onk
aal'ds-l'ecidivisten uit de maatschappij zal verbannen en in gevangenissen plaatsen . 
De tijd zal komen dat voor deze SOOl't van delillquenten bepaalde SOOI'ten van ge
stichten niet zullen noodig zijn. 

Op mijn standpunt stel ik mij geen pal'tij in de verschillende stelsels, Eene zaak 
heeft mij in de I'ede "an den Ministel' getroffen. De Minister zeide dat in deze 
maand zoo veel lieden in de steden ledig loopen, die op het platteland zouden 
kunnen worden opgenomen, om hun daal' arbeid te geven, 

Ik heb mij over die illusie verbaasd . De geniale oprichter del' Maatschappij van 
Weldadigheid meende dat men van zulke menschen daal' gl'oot voordeel zou kun
nen trekken, Zij bleken echter voor dell veldarbeid geheel ollgeschik t, en de poging 
van Van den Bosch mislukte geheel. 

De heel' SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE: Het welwillend antwoord van 
den Minister heb ik met meel' waal'deel'ing dan instemming gehool'd, Z. E heeft 
mijns inziens niet aangetoond dat het ongeoo1'loofd zoude zijn om recidivisten
bedelaal's tel'Stond te plaatsen in stmfgestichten, d ie eenmaal als gevangenis Wul'
f1en gebl'uikt; maal' r1aal'entegen wel geool'looftl, diezelfde bedelaal"S daarin te 
plaatsen als maatregel van tucht , Bij de scl1l'ik wekkende vooI'stelling , die de Ministel' 
heeft gegeven om het tuchthuis te Leeuwal'den te bezigen als Rijkswel'kinrichting, 
is Z. E, mijns inziens te veel afgegaan op den term van strafkolonie, Lij de Memol'ie 
van Toelichting op het ontwel'p-stl'afwetboek gebezigd , maal' ,Iie niet in de wet 
vool'komt. De wet spreekt van strafgestichten , en men kan van hetgeen nu Rijks
wel'kinrÎl:hting heet, zeggen, dat daal'aan geen veldal'beid is verbonden. 

VOOl'tS heeft de Ministel' gezegd, dat het belang van de bedelaal's medebl'acht 
om diegenen die geen wel'k hadden , te plaatsen in del'gelijke inrichtingen en hen 
zoodoende in staat te stellen nuttig wel'kzaam te zijn VOOI' de maatschappij . 

Wanneel' dit mogelijk ware, zou het wenschelijk zijn , maar de el'val'ing bewijst 
juist het tegemleel, dat namelijk de vel'pleegden te Veenhuizen ten eenen male 
ongeschikt zijn om latm' hun bl'ood in de maatschappij te vel'dienen, 

Wat de belangen del' samenleving betreft, heeft de Mitlistel' een al'gument aan
gevoel'd, dat juist pleit VOOI' mijne opvatting van stl'engere behandeling. Waal' de 
wet van Vendémiail'e , an lI, bepaalt dat bedelaars 8 jaar lang kunnen worden 
vel'Oordeeld tot npeine de transportation" , kan het niet te veel geëischt zijn , wan
neel' ik verlang eene eenigszins stl'cngel'e behandeling dan te Veenhuizen, 

Wat de belangen del' schatkist bett'eft, daal' bevestigt het antwool'd van den 
heel' Minister mijne opvatting. Volgens den Minister vergeet ik, dat men hiel' te 
doen heeft met eigen exploitatie, tel'lvijl die, mijns inziens, juist het verschil VCI'
klaal't waal'op de Regeel'ing wees, 
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Wat ik beweerde is juist, dat wanneer het geene eigene exploitatie is, waal' 
men hetgeen veeteelt en landbouw oplevel't, voor eigen ve,'b,'uik aanwendt, maal' 
niet in I'ekening bl'engt, de uitgaven hoogel moeten geschat worden en het Vel'· 

schil zal verdwijnon, 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCIlA VE, :Alini"ter van J""titie: Slechts een enkel 
wool'd, in de eerste plaats om den heel' Van Roijen te beantwoorden, Hij heeft Iten 
wensch geuit, dat el' geene uitgaven zouden wOl'den gedaan voor de Rijkswe,'kin
richtingen te Veenhuizen en te Omme,'schans VÓÓI' het tijdstip van de invoering 
van het Strafwetboek was bepaald , Ik moet el'kennen dat ik het ee,'st den geach
ten sp,'eker lIiet juist harl gevat; andel's had ik hem I'eeds dadelijk geantwoord, 
dat dooI' mij uit eigen beweging eene som van f 100000 van het vie,'de hoofd· 
stuk is afgenomen, omdat ik geloof, dat het betel' is nog eens nauwkeUl'ig na te 
gaan, welke ve,'anderingen te Veenhuizen zullen noodig zijn, vóó" dat die som 
vel'werkt wordt, Wat de vel'3.ndel'ingen betreft die te Ommel'Schans moeten plaats 
hebben, zij zullen grootendeels bestaan in het afbreken, Daal' behoeft slechts zeel' 
weinig te wOl'den gebouwd; enkele gebouwen kunnen vervallen, 

De geachte spreker heeft ook gewezen op het Wetboek van Strafvo,'dering en 
oenige andel'e wetten, die dOOl' de Rf'gee!'ing zijn ingediend, en meende dat die op 
eene te omslachtige wijze zijn ingericht, GerleeHelijk slechts heb ik schuld van de 
indiening van het wetsontwel'p, houdende vel'anderingen in sommige bepalingen 
van het Wetboek van StJ'afvordel'ing, maal' de oVeJ'ige wetsontwel'pen zijn dool' 
den Ministel' Moddel'man ingediend, 

Eindelijk moet ik mijne vel'ontschuldiging aanbieden aan den heel' Schimmel
penninck van del' Oye dat ik geen antwool'd gaf op zijne opmerkingen omtrcnt 
Hool'n , De geachte spreke!' wijst Cl' te recht op dat als de Regeel'ing aan den eenen 
kant t1'acht aan te toonen dat eene st,'afgevangenis niet kan zijn eene wel'kinrich
ting in den geest van de wet, dan ook Hoom niet zou knnnen dienen als wel'k
inl'ichting VOOI' veroOl'deelrle bedelaal's, De toestand van het oogenblik toont reeds 
aan dat het wel kan , want men moet een onde!'scheid maken tusschen de bepalingen 
van de wet en een disciplinai,'en maatl'egel dien men wenscht te nemen, Hoom 
stl'ekt alleen tel' vel'vanging van het tegenwoOl'dige cachot of van de cel, dien 
men vel'oo,'deelde bedelaal's oplegt indien zij zich aan stl'afbare feiten schuldig 
maken, liet is een disciplinairc maatregel min of meel' in het groot, waarbij men 
evenwel niet zoo vel' gaat als thans in België, waal' de Regeering de macht heeft 
gedurende den geheelen straftijd de bedelaal's in de ge\angenis op te sluiten, 

De geachte spreker heeft beweel'd dat de ondervinding leelt , dat de I'esultaten 
op het oogenblik te Veenhuizen niet gunstig zijn , dat el' vele gevallen van I'ecidive 
voorkomen, Hij meende dat ik mij illusiën maakte ovel' den toestand in het ve,'
volg , Ik moet nog eens hel'halen , oat men thans heeft een tweeslachtig stelsel, -
van armenzol'g en van straf, Daal'mede moet gebl'oken worden, EI' moeten stren
gere maatregelen genomen worden, en dat kan ook geschieden, 

Ik stel mij er we,'kelijk veel van VOOI', als Veenhuizen blijft bestaan, met het 
aanbl'engen van eenige wijzigingen in de betaling van den arbeid en in het opleg
gen van zwaal'del' werk eenen goeden toestand in het leven te roepen, 

In 1886 kwam art. 8 in de Staten-Generaal nader 1D overweging bij 
de behandeling van en de beraadslaging over de 

----- ------

I , 
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Wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130) houdende aan
vulling en wijziging der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), 
tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij 
hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante gestichten. 

[Zie het overige der geschiedenis dezer wet, hiervoor bij art. 7 
bI. 175 en hierachter bij art. 10.1 

Eindverslag van de Tweede Kamer. 

L Zie het voorafgaande bij art. 7, biervoor bI. 177.] 

In verband hiermede meenden sommigen aan den Minister de vraag 
te moeten doen, of van de localiteit, te Hoorn aanwezig en thans voor 
huis van correctie in gebruik, niet meer partij zou kunnen worden ge
trokken dan thans in de plannen schijnt te liggen. De gebouwen te Hoorn 
zijn zeer uitgestrekt; tienduizenden guldens zijn er in de laatste jaren 
aan ten koste gelegd. Men vindt er 37 luchtige werkzalen , voor ver
schillende takken van arbeid ingericht, en die ook eene uitnemende 
gelegenheid voor het vakonderwijs, bedoeld in art. 17 van de wet van 
14 April 1886 (Strtatsblad nO. 62) zouden aanbieden. Verder de noodige 
werkplaatsen voor grondstoffen en fabrikanten, voortreffelijke inrichtingen 
voor spijsbel'eiding, verlichting en verwarming, zoo ook voor hospitaal, 
apotheek, godsdienstoefening en al wat verder noodig is j voor nacht
verblijf is er een brandvrij gebouw met 364 ijzeren afgesloten alkoven j 

voor beweging ontbreekt de noodige ruimte niet. Het geheel wekt de 
bewondering van bezoekers, ook vreemdelingen, op. 

Toch schijnt de Regeering voornemens te zijn dat alles nagenoeg onge
bruikt te laten. Althans hel. personeel is voor verreweg het grootste deel in 
den laatsten tijd verplaatst. Nog slechts enkele beambten zijn aan de 
inrichting verbonden. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(12 Augustus 1886,) 

[ALGEMEENE BER.AADSLAGINGEN,] 

De heel' DU 'fOUR VAN BELLINCHAVE , lJfiniskr van Justitie: lIet Eindvel'slag 
op den voet volgende, heb ik de eer mede te deelen : 

[Zie het aan dit gedeelte voorafgaande en daal'op volgende, hiel'vool' bIj 
al't. 7 bI. 177.] 

3, Klacht dat van de sclwone en uit,fJtbrpwe /okalm van het !,uis van correctie te IIoorn . 
wa/meer die te ,'ekellclt van 1 Septembn tot Rijkswerkinrichting zijn beltemd , milliglJortij 
zal wo/'den geh'oklren, 

Ik ben niet bij ml1chte om aan die klacht te gemoet te komen, Uit de geschie
denis del' wet - ik venvijs de Kamel' slechts naBI' de blzz, 1-1-17 del' Memorie 
van Beantwol>l'uing van het Vool'loopig Vel'slag omtl'ent het tweede sectieondel·zoek 
[hiel'vool' bI. 88 -() 7J - blijkt. d~Lt ik de Rijkswerkilll'ichting te Hoorn or GROND Dt:R 
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WET niet andel's kan bestemmen dan tot opneming van hen. die zich in de Rijks
wel'kinrichtingen Yee7l1lUizm ernstig misdragen. 

De heel' VAN DER KAA Y: Ik wensch te vl'agen of ik den Minister goed vel'
staan heb, toen hij zeide. dat de wet hem vel'biedt om in de Rijkswel'kinl'ichting 
te Hoom andel'e pel'sonen op te nemen, dan die zich in Veenhuizen misdmgen 
hebben 7 Ik kan niet begrijpen hoe het mogelijk is, dat de wet dit den Minister 
zou verbieden, Ik meen maal' eene wet te kennen, en dat is die welke de 
Rijkswel'kinrichtingen aanwijst, en l1aal' komt Hoorn voor ondel' de gewone 
Rijkswerkinrichtingen. In die wet wOl'dt aan de inl"Ïchting te Hoom geen bijzondel'e 
bestemming gegeven. Het staat dus den Ministel' VI'ij om als administratieve maat- . 
regel dat te doen wat hij heeft medegedeeld, maal' ik begl'ijp niet hoe de wet 
zou verbieden ook andere personen op te nemen dan die zich misdragen hebben 
te I'eenhllizen. Ik begrijp dat hij de bedelaal's en landloopel's ondel' een zeel' stl'eng 
toezicht wil bl'engen te lIoorn Maa,' moet de il1l'ichting te Hoo,'n daal'toe uitsluitend 
dienen 7 Waal'om kunnen bijv. te Hool'II ook geen personen geu, acht worden die 
volkomen ongeschikt zijn voor veldarbeid. ofschoon men el' eene bijzondel'e afdeeling 
VOOl' stl'enge tucht, eene zoogenaamde eerste klasse vestigt 7 Dam'doOl' wordt die 
il1l'ichting niet geschandvlekt, lk zou het zeel' betl'eul'en, wanneel' dOOI' het VOOI' 
nemen van den Ministel' van het gesticht te Hoom zoo weinig pal'tij zon wOl'den 
getrokken, Het gesticht kan 400 of 500 personen bevatten, en wanneer de plannen 
van den Minister doorgingen, zouden el' misschien niet meel' dan J 00, 150 à 200 
in komen, 

De heel' OU TOUR VAN BELLINCHAVE , Minister van Justitie: (lkl wensch den 
geachten afgevaardigde reeds dadelijk te antwoOl'den dat hij mij wel'kelijk goed 
vel'staan heeft, Ik meen dat de wet mij pel'soonlijk verhindel·t aan 1I00rn eene 
andere bestemming te geven, omdat, bij de behandeling van de wet, in (Ie MemOl'ie 
van Toelichting, aan mij die bestemming is aangegeven en de Vergadel'Ïng zich na 
uitvoerige discussiën [bij al't. 8, hiel'VOOl' bl. 196 enz,] , daal'mede heeft ve,'eenigtl. 

Ik heb gedacht dat HOlll'l1 zou be~temd blijven VOOI' depot van discipline V001' de 
veroordeelde dl'onkaards ell bedelaars, die te Veenhuizen zich slecht gedroegen . en 
ik acht mij niet gel'echtigtl om mij van die vel'klaring sclll'iftelijk en mondeling 
gegeven los te maken. 

Wanneer nu echtel' de geachte afgevaardigde mij vraagt: is el' geen gelegenheid 
om Boom op dit oogenblik, of na 1 Septembel'. nog op eene andel'e wijze te ge
bl'uiken, dan wil ik daal'op niet ontkennend antwoOl'den, Wij zullen ruimte ge
noeg hebben om de verool'deelde dl'onkaal'ds uit Ommel'schans derwaarts te bl'engen 
en ze aan hetzeIde régime te ondel'\verpen dat thans te Ommerschans heel'scht j 
wannee" ik echtel' daal'toe van mijne zijde het ir.itiatief nam. dan zou dit bijna 
gelijkstaan met oneel'lijkheid, De Kamel' heeft mij de uitvoering del' wet toevel'· 
trouwd in tien zin. zooals schriftelijk en mondeling is gezegd j dus ik mag. al I~ 

de nu wenschelijk geool'deelde maatregel niet. in stl'ijd met de letter del' wet, in 
de plannen geene wijziging brengen. 

De heel' W. VAN DEDEM: In hoever de Minister geLonden is. wil ik niet be
oOl'deelen j maal' ik beweel' dat wanneer de Ministel' meent zondel' bewijs van in
stemming van de Kamel' niet te kunnen tel'ugkomen van het plan om Hoorn uit
sluitend tot depot van discipline te bestemmen, hij alsdan die instemmillg moet 
trachten uit te lokken. 

Ik zal mij thans veroorloven bij de gl'onden. dool' den geachten afgevaal'digde 
uit Alkmaar aangevoerd, nog een andel' te voegen, en wel deze: 

" 
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Oe opvatting .. an den toestand waal'op de Ministel' vl'oegel' zijn plan gl'ond,le, 
de voorstelling van den toestand , die de Kamer bewoog om zich bij dat plan 
nedel' te leggen . zijn geheel in stl'ijd met de werkelijkheid. 

Ik heb te veel achting voor het karakter vau den Millistel' om te onderstellen 
dat hij ons vroege I' iets vl'rklaal'd heeft wat hij niet meende, maal' dat is de vraag 
hiel' niet . 

Ik hel'innel' in de eerste plaats dat in het stu k, waarop de Ministel' zich zoo 
even beriep, de MemOl'ie van Antwool'd van het Voorloopig Vel'Slag van het tweede 
onderzoek in de afdeelingen van de gestichtenwet , het volgende dooI' hem werd 
vel'klaard : 

"Houdt men dus Hoorn of eenig ander depot van disciplin~ achter de hand, dan 
zou aan de inrichting del' gebouwen te Veenhuizen niets veranderd behoeven te 
worden, en zou alleen moeten worden ovel'gegaan tot het hel'Stellen van hetgeen 
waan'ool' men in den laatsten tijd, gedurende de onzekel'heid over het al of niet 
vool,tbestaan del' gestichten, te weinig onderhoudskosten heeft besteed. En hiel'voor 
zou eene som van p.m. 2 ton worden gevol'del'd." [Zie hiel'vool' bI. 92.] 

Niet lang daal'na, na de aanneming del' gestichten wet kwam de Minister met 
de mededeeling dat voor een del' gestichten te Veenhuizen een geheel nieuw in 
de plaats moest komen. eene mededeeling nog fl'Rppantel' gemaakt door de toe
voeging: "dat aan de noodzakelijkheid del' geheele vernieuwing doOI' niemand wel'd 
getwijfeld". KOI,t daal'op volgde de mededeeling dat Veenhuizen II evenzoo moest 
worden gel'aseerd en geheel opnieuw opgetrokken; de kosten van reparatie was 
het niet meel' waal'd. De uitgave, die te doen viel, zou dientengevolge van twee 
ton tot viel' ton klimmen, En nu durf ik wel vel·zekeren dat het niet lang meel' 
zal dUl'en of de Ministel' komt met de mededeeling, dat ook Veenhuizen IU moet 
worden geraseerd en vel'nieuwd. Want het dateert uit denzelfden tijd als Veen
huizen J en II en staat in soliditeit met deze vrij wel gelijk. 

NaaI' den maatstaf van 's Ministel'S eigen berekening zullen el' dan nog weder 
twee ton bijkomen. Dat, geloof ik, vel'Rndel't den toestand, zooals die vl'oeger ons 
werd vool'gesteld, al vl'ij aanmel'kelijk , 

Doch de Kamer heeft voor de vel'nieuwing del' mannengestichten te Veenhuizen , 
met uitzondeJ:ing van enkele bijgebouwen, nog geene gelden toegestaan (wat toe
gestaan is, geldt overigens de vel'niellwing van Veenhuizen I, het vrouwengesticht), 
VOOI' de verpleging komt het dus op den toestand del' bestaanrle gebouwen aan . 
Kon nu uit een oogpunt van vel'pleging wOl'den toegegeven - daal'gelaten de 
bouwvalligheid - dat aan de inl'ichting del' gebouwen te Veenhuizen niets ver
anderd zou behoeven te wOl'den 7 Ook die bewering, Mijnheer de Voolozittel' , is 
geheel met de werkelijkheid in strijd; de vel'pleging moet met de bestaande ge
bouwen vel' blijven beneden de elschen des tijds, vel' beneden de eischen waal'aan 
onze gevangenissen voldoen. De bewering is even onjuist als die, welke de Minister 
bij de behandeling [van al't, 21] van de wet van 14 April 1886 (Stflatsó/ad nO. 62) 
aflegde, dat het verblijf te Hool'n uit den aal'd del' zaak "een geheel andel', een 
sombel'del' karakteI'" dan dat te Veenhuizen zou dragen . 
. Oe heel'en zullen mij wel willen vel'geven indien ik hieromtl'ent in enkele bij

zonderheden treed. Ik ben daal'toe in staat dOOI' een bezoek dat ik de vorige week 
aan Veenhuizen gebracht heb. 

In Veenhuizen bestaan de woonvertl'ekken, tevens dienstdoende voor slaapver
tl'ekken, uit zalen in den vOl'm van pijpenladen, die slechts van eene zijde lucht 
en licht ontvangen, naar mijne schatting niet veel meel' dan 3 meter hoog, In tie 
vertl'ekken worden 's avonds de hangmatten "gestreken" (zooals het heet) in twee 
I'ijen, hangmat aan hangmat, in de meeste lokalen tachtig ongeveer. lk zal de Heel'en 
niet behoeven te zeggen dat alleen een Zola in staat zou zijn om de atmospheer 
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te beschl'ij 1en, welke niettegenstaanrle enkele kleine luchtkokel'S 's nachts in die 
lokalen heel';chen moet; wie op hel gebied van liet gevangeniswezen niet vreemd 
is, wie weet wat de natuur in mannengevangenissen pleegt uit te werken, zal mij 
ook wel willen toegeven dat de mOl'eele atmospheel' in die slaapzalen evenzoo een 
waardig ondel'wel'P voO!' de pen van Zola zou zijn, 

Boven de oedoelde zalen bel'inden zich vaal' een gl'oot deel de werkzalen -
enkele zijn in afzondel'lijke gebouwen - die niet meel' kubieken inhoud hebben , 
Daal' profiteert men van de atmospheel', die van onder dool' de vele I'eten opstijgt 
en el' vel'del' verontreinigd wOl'dt, Ik zal mij hiertoe, hoewel niet bij gebreke van 
stof, bepalen wat de toestand te Veenhuizen betreft, 

Nog een enkel wool'd over de bewering dat de toestand uit den aard del' zaak 
te Hoom sombel'der dan te Veenhuizen zou zijn . 

Als eerste grond VOOI' die bewel'ing gaf de Minister op , dat te \'eenhuizen een 
open binnenplaats van grooter afmeting dan die te lIool'n zou zijn, Het feit is waal', 
Maal' te Hoom is de binnenplaats toch nog plus minus 2000 viel'k. metel's, of wel een 
vijfde hectal'e gl'OOt, zoodat men moeil\ik van een sombel' binnenplaa.tsje kan spreken, 

Als tweede gl'ond vel'meldde de Ministel' dat de lokalen te Hoorn kleiner zouden 
zijn dan die te Veenhuizen, VOOI' een deel del' lokalen is ook dat waal', Daal'tegen
over staat echter, dat zij te Hoom hooge l' zijn en van twee kanten ovel'vloedig 
licht en lucht ontvangen, Wie heeft bovendien ooit gehoord dat lokalen gl'ooter 
oppel'vlakte dan 40 à 100 vierk. metel' zouden moeten hebben, tdaal'tusschen 
\arieeren in Hool'n bijna alle lokalen) om de sombel'heid te weren 7 

De medegedeelde feiten ten aanzien van het verschil tusschen Hoom en Veen
huizen zijn dus zonder eenige beteekenis; daal'entegen zijn er feiten onvermeld 
gelaten, die van de gl'ootste beteekenis zijn. Ik beweel', dat de werkzalen te Hllorn 
door iedel' deskundige als modellen, ook uit een hygiènisch oogpunt, zullen wOl'den 
el'kend; en wat de slaapzalen te Hool'n betreft, in een bl'andvl'ij gebouw, dat slechts 
enkele jal'en geleden is opgericht; ik dUlof bewe1'en dat el' niet alleen geene kazerne, 
maar ook geene kostschool in Nederland is, die op I'uimel', meel' geaël'eel',lel', in 
alle opzichten doelmatigel' illl'ichting kan bogen. Daal' komt nog bij, dat iedel'e 
legel'Stede, om de noodige distantie tusschen de heeren te bewal'en, van eene ijzeren 
borstwel'Îng à jour, die dus de luchtcit'culatie niet belet, omgeven is, een waal'bol'g 
niet overbodig als men zich te slapen legt in een gezelschap, waal' men het op 
het schoone devies van twee onzel' medeleden: La vertu nt un beau fort niet kan 
laten aankomen, 

Zijn dus de slaap- en werkzalen te Hoom oneindig betel' dan te Veenhuizen , 
men kan het ook in andere opzichten den gevangenen te Hoorn zoo goed geven 
als men wil. De disciplinail' gestl'aften, zoo deelde de Minister ons vl'oeger mede, 
zullen maal' eens pel' dag op de binnenplaats worden ngelucht". Niets belet echter 
om andere verpleegden ad libitum van de vrije lucht te laten genieten, en dat 
niet alleen op de binnenplaats, maal' ook op een veel gl'ooter plein, achtel' het 
gebouw gelegen en daal' de zee ingesloten, waal' men een prachtig uitzicht ge
nieten kan, Wil men hun spelen in de open lucht vel'Schaffen, al wal'en het Olym
pische, men kan het doen; wil men de heel'en eene recl'eatiezaal, eene sociëteit, 
een cercle, eene club aanbieden, ook dat is mogelijk 

De Ministel' zal misschien zeggen: el' is geen gelegenheid tot veldarbeid, en 
daarop is juist voor de vel'pleegden zulk een gl'oote prijs gesteld, Ik zal mijne 
opinie over dien veldarbeid, na hetgeen ik el' van gezien en gehoOl'd heb, hiel' niet 
ontwikkelen, maal' wil el' alleen op wijzen, dat niet meel' dan de helft del' vel'
pleegden te Veenhuizen aan dien veldarbeid deelnemen, De anderen werken bin
nenshuis, geheel op denzelfden voet als te 1100l'n zou geschieden, 

Ten slotte, Mijnheel' de Voolozittel', zij mij thans de vl'aag veroorloofd: wanneer 
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de wel'kelijkheid zoozeel' verschilt van de voorstelling en de opvatting , waal'op 
vroeger is afgegaan, moet men dan blijven vasthouden aan de wool'den, die de 
Ministel' vl'oegel' heeft gespl'oken, al heeft de Kamel' er zich bij nedel'gelegd j moet 
men dan niet veeleel' vrage,} wat met het oog op de werkelijkheid indel'rlaad rationeel 
mag geacht wOl'den 7 En dan beweel' ik dat el' ~een anuere keus is dali ([ool'n 
aan te wijzen als verplegingsgesticht ook VOOI' degenen, die niet tot disciplinaire 
stl'af vel'ool'deeld zijn, 

Naast Veenhuizen • zooals het thans is, kan men Hool'TI als klasse van discipline 
niet missen, dat wil ik toegeven, Alleen in Hool'n kan een behool'lijke tucht WOI'
den gehandhaafd, Maal' , en dit ben ik met den geachten afgevaal'digde uit Alkmaal' 
eens, men kan behalve VOOI' de disciplinail' gestmften het uitgesü'ekte gebouw 
ook gebruiken VOOI' andel'e vel'pleegden j niets belet om beille categol'Ïeën uit el kan
del' te hOllden Dan zou de in ieder opzicht zooveel betere toestand, dien de localiteit 
je Hoorn aanbie,lt, ten goede komen niet alleen aan de slechtste sujetten, maal' 
ook aan degenen, die zich niet misdl'llgen hebben , en de toestand te Veenhuizen 
zou el' voo,' de overblijvenden mindel' slecht dOOI' wOI'den. Het maakt toch een 
ondel'scheid, of bijv in de zalen, die ik zoo even besch,'even heb, 80 dan wel ~ o 

pe,'sonen zich te slapen moeten leggen. 
Ik meen het hierbij voor het oogenblik te kunnen laten, 
Hoe de Minister zijn bezwaal' zal overwinnen en zal terugkomen op v,'oegel'e 

plannen, wil ik gaa,'ne aan hem overlaten als het maal' geschiedt, In dit opzicht 
heb ik goede vel'wachting, omdat de Minister zich eigenlijk in principe al aan 
onze zijde heeft geschaal'd, Hij spI'ak el' namelijk van, om rle vel'oordeelden tel' 
zake van dl'onkenschap tel'stond naar Hool'll te zenden, Volgens de wet slaan wegens 
dl'onkenschap vel'oordeelden met degenen die gestraft zijn wegens bedelarij gelijk, 

De hee,' OU TOUR VAN BELLlNCHAVE, Mini,ter van JI/stitie: Slechts een 
enkel woo"d aan den geachten afgevaardigde uit 1I00,'n, 

Ik zal op zijne filippica tegen Veen huizen alleen dit antwoorden, dat de KalDel' 
sedel't dl'ie jaren in staat is gesteld om den toestand daal' te kunnen beoo,'deelen, 
Daa,'in is, na de laatste mededeelingen "an de Regeering, niets vel'llnderd. Dat de 
gebouwen te Veenhllizen niet uitstekend en niet soliede zijn, is I'eeds gezegd, maal' 
dat binnenkort eene verbon wing zal moeten plaats hebben, kan ik tegenspl'eken, 
Eén gesticht te Veenhuizen - de Kamer heeft daal'Voor gelden gevoteel'd - wOl'dt 
p:el'aseel'd en opnieuw opgebouwd. Maar ovel'igens is geene ongunstige wending in 
de zaken gekomen, 

Ik vestig el' de aandacht op dat in het vervolg daal' lIiet bedelaars _an allerlei 
SOOl't zullen heengezonden wo,'den, maar alleen degenen die in staat zijn om te 
kunnen al'beiden. Vandaar dat de Minister l\'loddel'man I'eeds gewezen heeft op de 
vermindel'Ïng in het aantal, dat in het vel'volg naai' de werkilll'ichtingen zal WOI'
den gezonden, 

Wat is nu het geval met Hoorn 7 Jk hoop dat men deze zaak met billijkheid 
zal beoorileelen, Het was niet te voorzien bij de behandeling \an de gestichtellwet 
dat de gevangenis te 11001'11 grootendeels 1 Septembel' 1886 ontruimd zoude zijn, 
De I'eden daarvan is dat het getal del' veroordeelden in de militaire gevangenis te 
Leiden in de laatste jaren zoodanig is verminderd, dat el' thans gelegenheid is om 
al de corl'ectioneel vel'oordeelden uit Hool'll naai' Leiden te zenuen, Dit kon ge
schieden bij Koninklijk besluit en dit heb ik gepl'ovoceerd ten eillde onnoodige 
uitgaven te vel'mijden, Niemand was twee jaren geleden in staat te vool'zien, dat 
wij gelegenheid zouden hebben de gevangenis te Leiden op die wijze te utiliseel'en, 
Daal'tegen heeft niemand ook eenig bezwaal'j de Commissie heeft gunstig gead
viseerd op mijn voorstel. 
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Nu staan wij voor het geval dat met 1°. Septembet· Hoorn bijna geheel ont
ruimd zal worden. Ik beken dat het te bejammeren is dat men niet dadelijk die 
uitnemende gebouwen zal kunnen benuttigen , maa,· dit is een gevolg van den ove,·
gangstoestand. Nu reken ik, en ik "efe"ee,' mij aan hetgeen bij de gestichtenwet 
"eeds is gezegd, dat wellicht in November of Decembe,' eenige ve"oordeelden wegens 
dronkenschap en bedelarij, die zich te Veenhuizen in de werkinrichting slecht 
hebben gedragen, er heen zullen gezonden worden . Vermoedelijk zal het getal niet 
groot zijn, maar het gesticht zal worden gebruikt gelijk de Regeering heeft voor
gesteld. 

Meent de geachte afgevaardigde dat eene wijziging in de bestemming kan be
proefd worden in dien zin, dat een gedeelte van het gebouw wordt gebe~igd voo,' 
veroordeelde dronkaards, dus niet als depot van discipline, dan kan ik daartegen 
geen bezwaa,' hebben, doch mag dan niet verzwijgen, dat het niet ove"eenkomstig 
is hetgeen vroeger door mij daal'omtrent is gezegd. 

De heer W. VAN DEDEM: Hetgeen de Minister heeft gezegd, geeft mij geen 
aanleiding om te antwoorden: de door mij aangevoerde argumenten wel'den niet 
bestreden. 

De Minister blijft steeds bij zijn bezwaar, en het is thans de tijd niet om eene 
beslissing van de Kamer uit te lokken. Het best is dus dat ik den Ministe" ver
zoek te ovel'denken op welke wijze zijn bezwaar te overwinnen zij; hij heeft niet 
tegengesproken dat de toestand te Hoorn, althans voor hen die niet aan den veld
arbeid deelnemen, veel beter is dan die te Veen huizen. 

En dan zou het inderdaad te betl'euren zijn dat Hoorn alleen zou wOI'den gebruikt 
voor de slechtste sujetten, die in de klasse van discipline vallen. 

Ook voo I' 's Ministet'S bouwplannen met opzicht tot Veenhuizen is eene spoedige 
beslissing noodig. De Minister heeft gezegd: men weet niet vooruit hoevelen disci
plillail' gestl'aft zullen worden, daal'om moet Veenhuizen zoodanig zijn ingel"Îcht 
iJat allen (1500 man) geplaatst kunnen worden. Daartegen merk ik op: als men 
aanneemt dat Hoorn evenals Veenhuizen zal worden gebruikt ook voo I' de niet 
disciplinair gestraften, dan heeft men te Veeuhuizen alleen plaats te bereiden voor 
1500 man, min het getal dat te Hoorn kan worden verpleegd. 

De heel' VAN DER KAA Y: De Minister heeft ons wel gezegd dat de wet hem 
verhindert aan het gesticht te Hoorn grootere uitbreiding te geven en het tot 
andel'e doeleinden te gebruiken dan alsnog in zijne plannen ligt, maar hij is daarop 
toch min of meer teruggekomen. lIet blijkt nu, dat niet de uitdrukkelijke bepa
ling der wet, maar hetgeen hij zelf bij de toelichting en verde(liging del' wet om
tl'ent zijne plannen met het gesticht te Hoorn heeft gezegd, hem weerhoudt. Ik 
kan begrijpen dat de Minister VOOI' zichzelf aarzelt aan dat gesticht eene andel'e 
bestemming te geven dan hij aanvankelijk beoogde en ook in deze Kamel' heeft 
aangegeven. A Is nu echter vaststaat, dat de wet wel gebiedt de zoogenaamde 
strafdevisie naaI' Hoorn te zenden, maal' daal'door niet vel'biedt het groote gesticht 
aldaal' ook nog tot andere doeleinden te bezigen, dan zal het, mijns inziens, den 
Minister vrijstaan, hetgeen inderdaad iedel' verstandig man zal doen, met het oog 
op den gewijzigden toestand, zijne eigen plannen en voornemens nog eens te her
zien. Dat de Ministe" daartoe niet dadelijk overgaat, eerbiedig en prijs ik, want 
ook verdel' dali de woorden van de wet reiken , moeten wij weten wat wij aan 
elkander hebben; ook wat plan en vOOI'nemen en administl'Qtieve maatregelen be
treft moet de Vertegel1\yoo,'diging op de Regeering kunnen vert.'ouwen; maar 
wanneer de Ministe" voortgaat met de zaak nader te overwegen, zal hij er, mijns 
inziens, geen bezwaar in kunnen vinden, van het gesticht te Hool'n zoo veel Dloge-

16 
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lijk pal,tij te tl'ekken, Tot nog toe is tot mijn genoegl'll nog geen enkel li.l dezel' 
Vel'gadering opgestaan om de vrijheid van den Minister in dit opzicht te betwisten, 
Ik zal et' mij in vel'heugen wanneel' ook de Ministel' bij IIe aanstaande begl'ooLing 
van Justitie zich vl'ijel' zal gevoelen dan op dit oogenblik nog het geval is. 

DA heel' GOEMAN BORGESIUS: Mijnheel' de Voorzitter I De Ministet, heeft stl'aks 
verklaard door eene vroegere toezegging verbonden te zijn om de gebouwen te 
Hoorn uitsluitend te bestemmen VOOI' die vel'pleegden del' Rijkswerkinrichtingen, 
die zich slecht gedragen en dOOI' den l'aad van tucht gestl'aft lijn, maal' ik neem 
de vrijheid el' op te wijzen dat de Ministel' aan de Kamer nog eene andel'e toe
zegging heeft gedaan, die el' juist toe moet leiden om te doen wat door de heel'en 
Vlln Dedem en Van del' Kaay is gevraagd. Bij de schl'iftelijke gedachten wisseling 
ovet' de wet op de beginselen van het gevangeniswezen heeft de Miuistel' uaar aan, 
leiding van eene vmag ,let' Commissie vet'klaat'd. dat het in zijne bedoeling lag, 
de dt'onkaal'us geheel afgezondel'd te houJen, Nu geloof ik bij den Ministel' geen 
tegenspt'aak te zullen vinden indien ik beweel', dat het onmogelijk is, VOOI' die 
afzondering te zorgen in de Ommel'schans, Tegenwoordig bestaat die afzondering 
daar ook zoo weinig, dat de dt'oukaat'ds in den drukken tijd zelfs mede gaan 
booien, en de gevallen zelve niet zeldzaam zijn. dat aan die vel'pleegden van 
buitenaf stel'ke drank wordt bezot'gd, Daal'tegen kan, naai' het schijnt, te Ommen 
onmogelijk gewaakt worden, Overbl'enging van die dronkaal'ds naar een andel' 
gesticht is dus noodig. omdat de Minister anders geen gevolg kan geven aan de 
belofte aan de Kamer gedaan om voO!' voldoende afzondet'ing te waken; en waar
heen zouden die dt'onkaards nu betel' overgebl'acht kunnen worden dan naat' Hoom, 
waat' ongebl'uikte lokalen in overvloed vool'handen zijn? Ik ondersteun dus zeel' het 
vel'zoek, dat dool' de geachte afgevaardigden uit Alkmaal' en uit I1ool'n tot den 
Ministel' is gericht, 

[Het wetsontwerp werd aangenomen met 56 tegen 2 stemmen,] 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

In eene afdeeling werd er op aangedrongen dat de Minister meer nut 
zoude trekken van de uit5tekend ingerichte gevangenis te Hoorn door 
een gedeelte der verpleegden te Veenhuizen daarin op te nemell, Daar
door zouden waarschijnlijk aanzienlijke kosten van verbouwing te Veen
huizen bespaard kunnen worden, De Minister schijnt zich gebonden te 
achten door eene vroeger afgelegde verklaring, maar ten onrechte, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer, 

(25 Augustus 1886.) 

De heer SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE: Met een enkel wool'd wensch 
ik ook in deze Vergadering het denkbeeld te ondel'steunen dat Hoorn niet uitslui
tend worde gebezigd als depot van discipline, maal' dat de daar aanwezige uitge
stt'ekte en zeer goede gebouwen mede benuttigd worden tot opllame van een deel 
der vet'pleegden die niet tot veldarbeid in staat zijn, De wet verzet zich daartegen 
niet, en de Regeering heeft geen pl'incipieele bezwaren aangevoerd, De Minister 
echter acht zich gebonden door de schriftelijke en mondelijke toezeggingen bij de 
behandeling der gestichten wet, Ik eerbiedig en waardeer ' 8 Ministers opvatting ten 
deze, maar wanneer blijkt dat de Vertegenwoordiging niet verlangt dat de Ministel' 
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van Justitie zich vel'del' dOOI' d ie toezeggingen gebonden acht. dan meen ik dat 
Zijne Excellentie zich van die zedelijke vel'plichting ontslagen kan rekenen, 

In 188~ kon de tegenwool'dige toestand niet voorzien worden, en bij de behan
delinp; van dit wetsontwerp in de andere Kamer zijn dan ook vel'Scheidene stemmen 
opgegaan om het bespI'oken denkbeeld aan te bevelen, Die stemmen deden zich 
hooren nemine contradicente, en nu meen ik te mogen verwachten dat ook in deze 
Kamer het denkbeeld op eenigen steun mag rekenen, Ik koester die verwachting 
op grond, dat deze Kamer bleek steeds te zijn voorstandster van beperking van 
uitgaven die niet bepaald noodzakelijk zijn . En wat is nu het geval? Veenhuizen 
I wordt herbouwd, Veenhuizen II moet herbouwd worden , en Veenhuizen 111 vel'
keert wellicht in eenigszins betel'en toestand, maal' toch zal ook daal', misschien 
al spoedig, eene herbouwing worden gevorderd, Op de eene plaats hebben wij dus 
ruime en uitstekende gebouwen die VOOI' de grootste helft ongebruikt zullen blijven, 
terwijl elders met groote kosten nieuwe gebouwen moeten gesticht worden, 

Ik meen te mogen vel'Onderstellen, dat de Vergadering dien toestand niet ge
wellscht acht, en veroorloof mij dus den Minister te verzoeken, dat denkbeeld om 
meel' gebruik van Hoorn te maken, in nadere overweging te nemen, Hiervan zal 
dan kunnen blijken bij de behandeling van hoofdstuk IV del' Staatsbegrooting voor 
1887, waardoor een niet onbelangrijk voordeel voor de schatkist zal verkregen worden, 

De heer DU TOUR VAN BELLlNCHAVE, fllÎ1/ister van JUJtitie: Mijnheel' de Voor
zitter! Ik dank den geachten spreker uit Gelderland VOOI' hetgeen dOOl' hem gezegd 
is, Het is waar, dat ik mij tot heden gebonden achtte aan de toelichting dool' 
mij bij de gestichtenwet gegeven, en waarbij ik gezegd heb dat Hoorn hestemd 
zou worden tot depot van discipline, en dat de gestichten Veenhuizen 1, 2 en 3 
bestemd zonden worden voor de opname van bedelaal's en dronkaards, 

Doch in den laatsten tijd is de toestand zeer veranderd, In de gevangenis in 
Leiden is op dit oogenblik zooveel plaats ovel', dat de cOl'rectioneel verool'deelden 
uit Hoom daarheen overgebl'acht kunnen worden, Zoo wel de gevangenis voor mili
tairen als VOOI' correctioneel veroOl'deelden zal na 1 September niet meel' worden 
aangevuld, zood at het daarin opgenomen pel'Soneel langzamerhand moet uitsterven. 
Men had gedacht dat Hoom nog eenigen tijd na het in werking treden van het 
nieuwe Wetboek van Stl'Sfrecht zoude blijven bestaan VOOI' de correctioneel vel'
oordeelden, en dat el' daarbij tevens voldoende plaats zoude zijn voor het depot 
van discipline. 

Nu die gevangenis te Hoom echtel' op I September geheel ledig komt, gaat het 
wel met eenige bezwal'en gepaard om althans in de eerste maanden dezelve ledig 
te laten blijven, en het gebouw niet te benuttigen, 

Wanneer ik mij dus , zoo blijkens het gesprokene in de Tweede Kamer als 
blijkens het Verslag van deze Kamer en het door den geachten spreker uit Geldel'
land aangevoerde, ontslagen mag rekenen van de dool' mij vroegel' afgelegde ver
klaring, zal ik in de gelegenheid zijn, de dronkaards, die thans in de Ommel'
schans worden vel'pleegd, te laten overbrengen naar Hoorn. Ik ben bereid daar
omtrent een Koninklijk besluit voor te dl'Sgen, Hierdoor zullen die groote en ruime 
lokalen nuttig kunnen aangeweud worden. Tevens is daal' dan toch voldoende ruimte 
ovel' om die werkil1l'ichting als depot van discipline te gebruiken voor bedelaal's , 
die zich in gestichten misdragen, 

[neL wetsooLw6l'p werd met algemeeoe stemmen aangenomen,] 
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Wet van 18 Maart 1888 (Staatsblad No. 41), tot tijdelijke aan

wijzing van het Rijksgesticht Ommerschans als Rijkswerkinrich

ting voor mannen. 

ONTWERP VAN WET. 

WIJ WILLEM lIl, bij de gmtie Gods, Koning de,- Nede,.{anden , 
Prins van O,-anje-Nassau, G,-oot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lflzen, saluut! doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat voorzien behoort te 
worden in de behoefte aan meer plaatsruimte tot het opnemen "an 
mannen die ter zake van bedelarij of landlooperij tot opzending naar 
eene Rijkswerkinrichting veroordeeld zijn; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

EENIG AR'l'lKEL. 

Het Rijksgesticht Omme1'sc!zans wordt, met behoud van zijne tegen
woordige bestemming, tot ultimo December 1889 gebruikt als Rijks
werkinrichting voor mannen. 

Artikel 21 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62) is op 
deze Rijkswerkinrichting toepasselijk. 

Het 2e gelijktijdig ingediende ontwerp [zie het overzicht der geschie
denis dezer beide ontwerpen hiervoor bI. 7 -10] luidde: 

ONTWEltP VAN WET, tot aanwijzing van de Rijkswerkinrichting Veen
huizen nO. 1 voor Rijkswerkinrichting voor mannen en vestiging van 
de Rijkswerkinrichting voor vrouwen in de gemeente Oegstgeest. 

WIJ WILLEM lIl, enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut I doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid 
is gebleken, om de Rijkswerkinrichting Veenhuizen nO. laan te wijzen 
voor Rijkswerkinrichting voor mannen en de Rijkswerkinrichting voor 
vrouwen te vestigen in de gemeente Oegstgee,ot; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ART. 1. Het tweede lid van artikel 8 der wet van 3 Januari 1884 
(Staatsblad nO. 3) wordt gelezen als volgt: 



--- ----~-~~ 

GESTICHTEN WET. Art. 8 [WIJZIGING VAN 1888]. 245 

De Rijkswerkinrichtingen zijn gevestigd: 
voor de mannen te VeenT!uizen I, te VeenT!uizen IJ, te Veenhuizen III 

en te Hoorn; 
voor de vrouwen in de gemeente Oegstgeest. 

AltT. 2. In artikel 21 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 
62) vervallen de woorden: ~no. 2 en te Voenhuizen nO. 3". 

ART. 3. Deze wet treedt in werking op 1 Januari 1890. 

Memorie van Toelichting van beide ontwerpen. 

'l'oen de ondergeteekende heL besluit nam om van de Rijkswerkin
richting te Hoorn ook voor de verpleging van recidivisten onder de 
bevolking te Veenhuizen gebruik te maken, van welk besluit door hem 
mededeeling werd gedaan bij de Memorie van Antwoord op het Voor
loopig Verslag der Tweede Kamer, betreffende het IV de hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het loopende jaar, geschiedde dat in de 
meening dat langs dien weg blijvend in de behoefte aan plaatsruimte 
bij laatstgenoemde Rijkswerkinrichtingen zou kunnen worden voorzien. 

Voor de inrichting te HOOl'n werd daarbij gerekend op de verpleging 
van 150 personen, veroordeeld wegens open bare dronkenschap, van een 
50tal personen, derwaart.s wegens wangedrag te VeenT!uizen overge
plaatst, terwijl dan verder de overblijvende ruimte zou worden beüut
tigd voor de opneming der bovenbedoelde recidivisten, aan wie te VeenT!uizen 
geen onderkomen kan worden verschaft, evenwel tot een maximum van 250. 

Dit cijfer werd niet hooger genomen, ten einde desgevorderd voor 
de opneming van veroordeelde dronkaards en van gestraften te VeenT!uizen 
boven het cijfer van 200 te kunnen gaan. 

In de verwachting, dat door dien maatregel de Rijkswerkinricht,ingen 
Veenlluizen tegen overbevolking geVl'ijwaard zouden worden, is de onder
geteekende echter teleurgesteld. 

Terwijl de ondervinding nader de noodzakelijkheid heeft aangetoond 
om te Hoom de verpleegden in verschillende categori1în van elkaar 
afgezonderd te houden, ten gevolge waarvan niet zooveel recidivisten 
uit Veen/mizen kunnen worden opgenomen als waarop aanvankelijk ge
rekend was, blijft de bevolking te VeenT!uizen in getalsterkte toenemen, 
en wel zoodanig , dat zelfs bij de ingebruikneming van minder geschikte 
localiteiten op 27 December jl. nog slechts over een 170tal plaatsen 
kon worden beschikt. 

Als middel tot het bekomen van meer gelegenheid tot opneming van 
veroordeelden te Haam is den ondergeteekende aan de hand gegeven 
het optrekken van een paar werkloodsen op de binnenplaats en het be
stemmen van thans in gebruik zijnde werkplaatsen tot slaapzalen. 

Hoe aanlokkelijk dit denkbeeld oppervlakkig ook schijnt, heeft de 
ondergeteekende echter bij gezette overweging gemeend daarvan geen 
gebruik te moeten maken. Vooreerst zijn daaraan belangrijke uitgaven 
verbonden. Wegens de ligging van het gesticht en de veelal heerschende 
koude, moeten die loodsen zeer zorgvuldig worden opgetrokken, terwijl 
door dien maatregel de gelegenheid tot wandelen in de open lucht voor 
de verpleegden te veel zou worden beperkt. 
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Doch wat nog meer en wel het zwaarst tegen de uitvoering van het 
denkbeeld weegt, is, dat ook dan nog niet in het gebrek aan plaats· 
ruimte zal zijn voorzien. Meel' en meel' blijkt toch, dat naarmate de 
bevolking te Ommel'schans afneemt, die te Veenhuizen aangroeit, zoodat 
als zeker kan worden aangenomen, dat van het ruim 500tal verpleegden, 
dat zich thans aldaar nog bevindt, in den loop van het jaar, meel' dan 
2/3 gedeelten te Veenltuizen zullen moeten worden opgenomen. 

Met het oog hierop meent de ondergeteekeude er dan ook niet toe 
tE> mogen besluiten om zulk eene belangrijke uitgave te doen als hei 
doen bouwen van twee werkplaatsen zou vorderen. 

Daal' echter geen gebrek aan plaatsruimte tot opneming van tel' zake 
van bedelarij of landlooperij, tot opzending naar eene Rijkswerkinrich
ting, veroordeelden mag bestaan, heeft de ondergeteekende naar een 
ander middel tel' voorziening in dpn nood moeten omzien, en dit meent 
bij gevonden te hebben in de tijdelijke aan wijzing van het gesticht 
Ommerschans als Rijkswerkinricht.ing. 

Dat zijne keuze op dat gesticht is gevallen, ligt voor de hand, met 
het oog op de tegenwoordige bestemming daarvan, en wijl de ingebruik
neming geen buitengewone uitgaven zal vorderen. 

Gelijk uit het bijgaand ontworp van wet blijkt, is het de bedoeling 
die tijdelijke bestemming niet langer te doen duren dan tot ultimo 
December 1889, welke tijdsbepaling in verband staat met het navolgende. 

In den loop van 1889 zal het in aanbouw zijnde gesticht voor vrouwen 
te Veenhuizen nO . 1 gereed komen. Dat gesticht, hetwelk zou worden 
ingericht voor de opneming van 400 vrouwen, en, zonder bijwndere 
kosten te veroorzaken, geschikt gemaakt kan worden voor de verpleging 
van een 75tal personen meel', blijkt nu reeds te groot te zullen worden 
voor zijne oorspronkelijke bestemming. 

Het cijfer der wegens dronkenschap en bedelarij veroordeeld wordende 
vrouwen is toch in den laatsten tijd hoe langer hoe meer afgenomen 
- op ultimo N ovem bel' bedroeg het slechts 175 - zoodat men het 
el' veilig voor kan houden, dat moge dit gunstig verscbijnsel nu al niet 
in gelijke mate blijven aanhouden, in elk geval de sterkte waarop 
oorspronkelijk werd gerekend, niet meer zal worden bereikt. 

Met het oog op het vorenstaande komt het den ondergeteekende het 
meest geraden voor ter voorziening in de benoodigde plaatsruimte voor 
mannen, behalve de gestichten Veenhuizen nO. 2 en 3 ook Veenltuizen nO. 1 
voor de opneming van mannelijke veroordeelden te bestemmen, met be
houd van de Rijkswerkinrichting te Haom voor de sedert eenigen tijd 
daaraan gegeven bestemming, en de vrouwen elder te plaatsen. Hier
door zal tevens de afscheiding tusschen de mannelijke en vrou welijke 
veroordeelden volkomen worden en zal ook in het belang eener wensche
lijke classificatie van de mannelijke verpleegden iets kunnen worden ge
daan. Het zal mede bevorderlijk zijn aan een betere verdeeling der 
arbeidskrachten, wijl het dan niet langer noodig zal wezen om voor het 
landbouwbedrijf in den omtrek van Veenhuizen nO. 1, de mannen van 
Veenhuizen nO. 2 te bezigen. 

Voor een afzonderlijk vrou wengestichi zullen kunnen dienen de lokalen 
thal1~ in gebruik als militaire strafgevangenis nabij Leiden. 

'fot deze keu<le liet de ondergeteekende ûch leiden dool' de omsian-
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digheid dat de zich thans nog in de strafgevangenis bij Leiden bevin
dende correctioneel veroordeelden gaandeweg die inrichting met ontslag 
verlaten, en het voor hen in gebmik genomen gedeelte na verloop van 
een paar jaar ontvolkt zal zijn, terwijl de militaÏl'en, die dan nog aan
wezig ~ullen zijn en die allen van den militairen stand vervallen zijn 
verklaard, met machtiging des Konings naar elders, bijv. naar de bij
zondere strafgevangenis te Leeuwal'den zullen kunnen worden overgebrachL; 
om daar even als thans t.e Leiden als eene afzonderlijke categorie van 
veroordeelden gehuisvest en behandeld te worden. 

Langs dien weg zullen al de bestaande inrichtingen en het in aan bou w 
zijnde gesticht te Veenliuizen goed worden benuttigd, zal ten opzichte 
van de verpleging der veroordeelde bedelaars en landloopers een zuiverder 
toestand verkregen worden, en met betrekking tot die verpleging meer 
stelselmatig kunnen worden gehandeld, 

In overeenstemming met het voorgaande strekken de twee hierbij ge
voegde ontwerpen van wet, die, voor zoo ver de artikelen betreft, geen 
bijzondere toelichting schijnen te vereischen. 

Alleen wil de ondergeteekende nog opmerken dat het in de bedoeling 
ligt om na aanneming dezer ontwerpen het tuchtreglement , vastgesteld 
bg Zgner Majesteits besluit van 20 Januari 1887 (Staatsblad nO. 19) 
en het Reglement vastgesteld bij Zijner Ma,jesteits besluit van 31 Augustus 
1886 (Staatsblad nO. 159) [zie beide hierachter], daarmede voor zooveel 
noodig in overeenstemming te brengen. 1 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. 

In eene afdeeling gaf het onden,oek aanleiding tot beschouwingen 
van meer algemeen en aard, 

Al deelde men niet de optimistische verwachting door den Minister 
aan het slot der Memorie van Toelichting uitgedmkt, dat door de nu 
door hem voorgestelde regeling ,. al de bestaande inrichtingen en het in 
aanbouw zijnde gesticht te Veenhuizen goed worden benuttigd, zoodat 
ten opzichte van de verpleging van veroordeelde bedelaars en landloopers 
een zuiverder toestand zal verkregen worden", zoo was men daarom 
met het oog op de naar het schijnt dringende behoefte aan plaatsruimte 
nog niet tegen de wetsvoordracht gestemd. 

Voor die gunstige verwachting van den Minister echter bestond, naar 
men meende, geenerlei grond; veeleer zag men in de tegenwoordige 
voordracLt een noodzadelgk kwaad en een aanvankelijk bewijs van de 
teleurgestelde verwachting omtrent de werking van het dool' den Minister 
voorgedragen en door de meerderheid der Vertegenwoordiging aange
nomen stelsel van straf wegens dronkenschap, bedelarij en landlooperij. 

I Bij Koninklijk Besluit van 3 Mei 1888 (Staatsblad nO, 81) werden de voorschriften 
vun den Algemeenen Maatre~el \'an inwendig bestuur, vastgesleid bij I\on, l:Iesluit van 
31 A.ug, 1886 (Staatsblad nO. 159) voo I' zoo veel die voor de Rijkswerkilll'ichtingen Vcen
huizen gelden, van toepassing verklaard op hel Rijksge ticht Ommcrschans als Rijkswerk
inrichting voor mannen, meL uitsluiting echtcr vlln (Iie bepalingen, \\elke betrekking 
hehben tot het College vun Hegeuten, - en bij Koninklijk Besluit \'ao:.l lei 1888 
(Stl/atsbtad nO, 82) wCI'd het reglement van tncht voor de Rijkswerkinrichtingen "eenhuizeu 
no., 1, 2 en 3, vastgesteld bij Kon, Besluit van 20 Januari 1887 (Staatsblad nO, 19) van 
"epassiug vel'klaarJ. op hel Rijksge" ichl Omlllel'óchans als Rijkswel'kinricbting voor mannen, 

I 

;I'. 
I 
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Volgens de leden die de bovenstaande bewering uitspraken, bleek het 
nu reeds dat in het tegenwoordig stelsel de werkinrichting te Omruer
schans niet zal kunnen worden ge·mist en men er vanzelf toe zal moeten 
komen om dit gesticht op den duur te blijven behouden, of wel de ge
stichten Veenhuizen II en III na de voltooiing van gesticht I zoodanig 
te vergrooten, dat men langzamerhand in de drie gestichten te Veen
huizen wo veel ruimte verkrijgt als men vroeger te Veenhuizen en Ommer
schans te zamen bezat. 

De Minister erkent dit zelf, waar 
hij in de Memorie van Toelichting 
mededeelt dat als zeker mag wor
den aangenomen dat., naarmate de 
bevolking te Ommerschans afneemt 
die te Veen huizen aangroeit en dat 
van het ruim 500tal verpleegden 
dat zich thans nog te Ommerschans 
bevindt in den loop van het jaar 
meer dan 2/3 gedeelten te Veen
huizen zullen moeten worden opge
nomen. 

Men meende dat, hoe somber deze 
voorspelling luidt, zij toch nog te 
gunstig is, omdat de verhouding 
tusschen de voor de eerste maal ver
oordeelden en de recidivisten in de 
werkinrichtingen ongunstiger is dan 
van een tot drie en dus niet 2/3 maar 
misschien 3/4 of 4/s der uit Ommer
schans ontslagenen te Veen huizen 
zullen kunnen terugkeeren. 

Al heeft de wet van 3 Januari 1884 
(Staatsblad nO. 3) nog te kort gewerkt 
om daarover een eindoordeel te kun
nen uitspreken en om het daarin 
aangenomen stelsel te verlaten om 
tot dat van den Minister MODDEIt
MAN terug te keeren, toch meenden 
de leden, wier gevoelen hier wordt 
weergegeven, reeds nu te moeten 
waarschuwen tegen zulke maatrege
len als leiden zouden tot eene beves
tiging van het tegen woordig systeem. 
Zij hadden daarbij het oog op de toe
komstige verdere uitbreiding der ge
stichten te Veenhuizen en oordeel
den, dat het ook hier blijken zoude 
beter te wezen eventueel op een 
verkeerden weg te blijven staan en 
terug te kem·en, dan dien weg ten 
einde toe af te loollen om ten slotte 

Memorie van Antwoord. 

Bij kennisneming van de uitkom
sten van het afdeelingsonderzoek 
dezer wetsontwerpen zag de onder
geteekende met genoegen de erken
ning, dat hij door dringende be
hoefte aan plaatsruimte genoodzaakt 
was de tijdelijke aanwijzing van het 
Rijksgesticht Ommel·schans voor Rijks
werkinrichting voor mannen voor te 
stellen. Bij de beantwoording van 
het verslag zal dit nog nader blijken 
en tevens worden aangetoond dat, 
al kon ook dadelijk gevolg worden 
gegeven aan het voorstel tot uit
breiding van de RijkswE'rkinrichting 
te Hoo1'?t - hetgeen niet zou kunnen 
geschieden zonder eene voorafgaande 
verhooging van de Staatsbegrooting 
- de thans benoodigde plaatsruimte 
op verre na niet zou worden ver
kregen. 

Wat het getal der gestraften we
gens dronkenschap, bedelarij en land
looperij onder de nieuwe strafwet
geving betreft, dit overschrijdt verre 
de verwachting, daaromtrent door 
de Wetgevende Macht, ook door 
wijlen den Minister MODDEltMAN ge
koesterd. Waren diens plannen tot 
opheffing van de gestichten Ommm'
schans en Veenhuizen aangenomen, 
dan zou die teleurstelling nog groo
ter moeilijkheden hebben veroor
zaakt dan thans het geval is. 

De ondel'geteekende meent dat 
zijn vermoeden, dat door de indien st
sLelling van het in aanbouw zijnde ge
sticht Veenltuizen nO. I genoeg plaats
ruimte zal worden verkregen, niet 
te optimistisch is. 

In dat gesticht ;;ullen 475 mannen 
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toch nog tot teruggaan te besluiten. 
Met de tegenwoordige bedelaars

bevolking , men betoogde het op
nieu w, is niets aan te vangen; de 
ondervinding heeft bet al te duidelijk 
bewezen dat, wie eenmaal te Veen
huizen of te Ommerschans geweest 
is, daar zoo goed als zeker, en wie 
er twee malen geweest is, stellig bij 
herhaling terugkeert, zoodat ver
mindering der bevolking niet op 
goede gronden kan verwacht wor
den. Men heeft met Veetlhuizen en 
Ommerschans gedurende een lang 
tijdsverloopeene bevolking gekweekt, 
die bij haar nomadenleven daar steeds 
een toevluchtsoord vindt, wanneer 
het haar in de gewone maatschappij 
niet langer bevalt, terwijl ander
zijds het bestaan dezer gestichten 
el' toe medewerkt dat anderen zich 
onttrekken aan het ondersteunen van 
en hulp verleenen aan behoeftigen, 
die dáár een onderkomen kunnen 
vinden ten koste van den Staat en 
die men zonder dat minder aan hun 
lot zoude overlaten. 

Bij de in voering van het Wetboek 
van Strafrecht had het stelsel van 
den Minister MODVEltMAN voorzeker 
goede diensten kunnen doen als !Den 
van toen af de voor de eerste maal 
wegens bedelarij veroordeelden naar 
de werkinrichtingen binnen besloten 
gebouwen had gezonden en de be
volking te Veenhuizen en Om mer
schans daar had laten uitsterven om 
gaandeweg aldaar de inrichtingen in 
te krimpen; bij eene ontzenuwde 
bevolking als die in de gestichten 
zoude de tijd daart.oe betrekkelijk 
kort gewE>est zijn. Behalve de kosten, 
die men bad kunnen besparen voor 
de uitbreiding en restauratie van 
Veenhuizen , ware vermoedelijk aan 
bedelarij en landlooperij een veel 
grooter slag toegebracht dan door 
het handhaven van het strafstelsel 
met veldarbeid, zelfs met het tucht
middel van opsluiting te Hoorn in 

kunnen worden opgenomen, welk 
getal het 2/8 gedeelte van de tegen
woordige hevolking te Ommel'sclwns 
te boven gaat. Ofschoon dit sedert 
de indiening der ontwerpen weder 
eenigzins verminderd is, houdt de 
ondergeteekende zich bij de bereke
ning der bevolking op het in de 
Memorie van Toelichting vermeld 
cijfer van 500. Met het oog op het 
strengere regime dat op de gestraften 
krachtens het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht wordt toegepast, blijft hij 
van meening dat de verwachting, dat 
van het getal verpleegden dat thans 
nog te Ommersclzans verblijft, onge
veer 2/3 weder te Veenlzuizen wllen 
moeten worden opgenomen, even
min te optimistisch is. Al ware dit 
echter het geval, al steeg dit cijfer 
tot 4/5 of 400, dan zal nog door het 
in gebruik nemen van het nieuwe 
Iste gesticbt voldoende plaatsruimte 
worden verkregen. Dat bet tegen
woordig cijfer der bevolking van de 
gezamenlijke gestichten, IlU de nieu
we strafwetgeving reeds 11/ 2 jaar is 
toegepast, nog verder aanmerkelijk 
zou stijgen - terwijl in tegenstel
ling met vroeger vele straffen van 
korten duur worden opgelegd - is 
toch niet aan te nemen. Geschiedt 
dit tegen aller verwachting in, wel
nu, dan zal eenige vergrooting van 
de gesticbten Veenlzuizen II en III in 
elk geval minder kostbaar zijn dan 
eenige andere wijze van voorziening. 
In geen geval zal het gesticht Ommel'
schans voortdurend behouden behoe
ven te worden. 

Men boude den ondel'geteekende 
ten goede dat bij er niet aan denkt 
om het in 1883 dool' hem aangepre
zen en met volle overtuiging verde
digd stelsel - dat de vuurproef nog 
moet doorstaan - te verlaten en tot 
dat van den Minister MODDl;lRMAN 
terug te komen. Voor de beant
woording van hetgeen in het Ver
slag verder voorkomt tot l\anbeve-
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het verschiet. Alleen reeds de om
standighein., dat onder eene bede
laarsbevolking van ongeveer 3000 
zielen slechts een 50tal wegens wan
gedrag naar Hoorn behoeft te wor
den opgezonden, bewijst voldoende 
hoezeer het leven te Veenhuizen en 
Ommerschans boven dat te Hoorn 
verkozen wordt, en bevestigt nu 
reeds de meening dat men met hand
having dier geEtichten op den ver
keerden weg is. 

Ten slotte wees men op de weinige 
vastheid van beginsel, die men bij 
den Minister meende te bespeuren. 
Terwijl toch de Ommerschans bij de 
wet van 3 Januari 1884 bestemd 
werd tot gevangenis van veroordeelde 
jongens, werd daarop later terug
gekomen; zij zoude geheel ontruimd 
en verkocht worden, terwijl thans 
de minister van den nood eene 
deugd makende, weer voorstelt om 
het gesticht als werkinrichting te 
behouden. 

Enkele leden voegden hieraan toe 
dat het platteland overstroomd wordt 
door bedelaars en landloopers en 
achtten hei. wenschelijk dat tot de 
burgemeestLl's eene aanschrijving te 
dezer ?oake zoude gericht worden. 
Anderen betwijfelden het of zoo
danige maatregel iets zoudp, helpen. 

In eene andore afdeeling zag men 
in het thans weder indienen van 
nieu-we voorstellen eveneens een be
wijs, dat de Regeering zich vroeger 
van den toestand en de gevolgen 
van bare plannen geen voldoende 
rekenscbap bad gegeven, al erkende 
men dat de minder gunstige tijds
omstandigbeden teleurstellend heb
ben kunnen werken op het aantal 
veroordeelden tot plaatsing in eene 
werkinricbting. 

Alvorens op deze voorstellen te 
be~lissen, wenschte men thans vol
lediger de gevolgen daarvan te ken
nen eu stelde mon een aantal vragen. 

In de eerste plaats verzocht men 

ling van het stelsel van den Minister 
MODDEltMAN I meent hij dan ook te 
mogen verwijzen naar de uitgebrei
de schriftelijke en mondelinge ge
dachten wisseling , welke in 1883 
heeft plaats gehad. Nu reeds op dat 
stelsel terug te komen zou hewijzen 
dat bij den ondergeteekende ter zake 

I geen vastheid van beginsel bestaat. 
Voor het verwijt dat met opzicht 
tot de toekomstige bestemming van 
het Rijksgesticht Ommerschans niet 
naar een vast beginsel zou worden 
gehandeld, bestaat geen voldoende 
grond. Op het primitief besluit om 
het Rijksgesticht tot gevangenis voor 
veroordeelde jongens te bestemmen 
is om financieele redenen terugge
komen. Daar het getal dier ver
oordeelde jongens op 1 Jan. jl. 
33 bedroeg is dit werkelijk een wijs 
besluit geweest, terwijl het plan om 
de gronden rondom Ommerschans te 
verkoopen blijft bestaan, en door de 
tegenwoordige voordracht slechts ge
deeltelijk voor niet langer dan 2 jaar 
wordt uitgesteld. Nog in het loopende 
jaar zal met deh verkoop dier Rijks
bezitting worden aangevangen door 
het in veiling brengen van 5 hoeven. 

De ondergeteekende betwijfelt 
zeer of door het richten een er aan
schrijving aan de burgemeesters zou 
kU!'Jnen worden voorkomen, dat het 
platteland door bedelaars en landloo
pers als bet ware wordt overstroomd. 

Hierboven is reeds erkend dat de 
. Regeering in hare verwachtingen 
omtrent de bevolking van de Rijks
werkinrichtingen voor mannen, zeer 
is teleurgesteld. Zij gelooft echter 
dat haar daarvan bezwaarlijk een 
verwijt kan worden gemaakt, omdat 
zij op de omstandigheden die deze 
teleurstelling hebben veroorzaakt 
geen in vloed kan uitoefenen. 

Tot toelichting der cijfers in het 
V oorloopig Verslag aangehaald moge 
dienen, dat het woord »aan vanke
lijk" , voorkomende in ue 5de zin-
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nadere inlichtingen naar aanleiding 
van de mededeelingen van een lid, 
van nabij met den toestand der werk
inrichting te Hoorn behnd. Volgens 
dat lid zoude het. in de Memorie 
van rroelichting beweerde, dat. in 
de Rgkswerkinrichting niet zoo veel 
recidivisten (landloopers en bede
laars) konden worden opgenomen als 
waarop aanvankelijk was gerekend, 
op eene dwaling berusten. De toe
lichting vermeldt. dat gerekend was 
op een getal van 250, maar nu 
waren er op 12 Februari jl. in de 
rgkswerkinrichting te Hoorn 157 
dronkaards, 43 disciplinair gestraf
ten, 239 bedelaars en landloopArs , 
terwijl er nog 11 plaatsen beschik
baar waren. 

In de tweede plaats noemde dat 
lid het eene dwaling, dat dool' het 
optrekken van loodsen op het ter
rein dier werkinrichting, zooals dit 
was voorgesteld, de gelegenheid tot 
wandelen - in de open lucht voor 
de verpleegden zoude worden be
perkt. Bij missive der commissie 
van administratie der gemelde in
ricbting van 14 Januari 11. werd 
een plan aan den Minister aange
boden, in overleg met den hoofd
opzichte!' bij het Departement van 
Justitie ontworpen, om een loods 
te bouwen op een deel van bet 
terrein bij den directeur der in
richting als groententuin in gebruik, 
dat nimmer tot wandelplaats der 
verpleegden gediend heeft en daar
voor ook volstrekt niet in aanmer
king komt. Door het bouwen van 
de bedoelde tot werkplaats bestemde 
loods zoude ruimte verkregen wor
den voor 200 verpleegden meer, 
terwijl allen binnen bet bestaande 
gebou w dier werkinrichting hun 
nacbtverblijf zouden bebben. 

Bestond er behoefte aan meer 
rui m te, dan ware daarin evenzoo te 
voorzien, zonder bet bezwaar, in de 
Memorie van Toelichting genoemd. 

snede der Memorie van Toelichting, 
eene andere beteekenis heeft dan 
daaraan bij de lezing van dit stuk 
schijnt te zijn gegeven. Dat woord 
toch ziet niet op het opgegeven to
taalcijfer van 450, maar op dat van 
600, hetwelk vroeger genoemd was 
als bet maximumcijfer waartoe de 
bevolking te Hoo;-n zou zgn te bren
gen geweest, terwijl later bleek, dat 
wegens de noodzakelijk gevorderde 
afscheiding van de bevolking in 
verschillende categoriën, dat getal 
plaatsen niet kan worden bezet, 
tenzij het gebouw door bijbuuwing 
worde uitgebreid. Hiertoe werd niet 
besloten, omdat door bet verkrijgen 
van plaatsruimte voor 200 verpleeg
den meer, toch niet aan het bezwaar 
der overbevolking te Veen huizen 
kan worden tegemoet gekomen. 

Wat nu betreft het van wege het 
college van regenten ontworpen 
plan, merkt de ondergeteekende op, 
dat dit bleek van eene constructie 
te zijn, alleen geschikt voor ge
bouwen met eene zeel' tgdelijke be
stemming, terwijl het bovendien 
groot gevaar voor brand zou ople
veren. Zullen de werkloodsen aan 
de noodige eischen voldoen, hoe 
een voudig ze ook worden ingericbt, 
dan wordt daarvoor nagenoeg bet 
dubbele bedrag gevorderd als door 
bet college van regenten is opge
geven en zou eene uitgave van on
geveer f 20000 worden gevorderd. 

Ter vermindering dezer hoogst 
belangrijke uitgaaf nam de onder
geteekende bet bouwen van lood
sen op de binnenplaats in over
weging, doch daartegen bestond 
bet bezwaar in de Memorie van 
Toelichting aangevoerd. Het daar
stellen van soliede werkloodsen op 
het buitenterrein zou bovendien 
veel tijd gevorderd hebben. 

Ofscboon de ondergeteekende in 
verband ruet de tot dusver geble
ken uitkomsten het gewaagd vindt 
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In verband hiermede zoude men 
gaarne vernemen: voor hoeveel ver
pleegden rekent de Minister dat er 
ruimte zal te kort komen tot het 
einde van 1889? 

Hoeveel zal het kosten om· daarin 
te voorzien door het aanwijzen van 
Ommerschans als tijdelijke werkin
richting? 

Hoeveel zullen de kosten bedragen 
om daarin te voorzien door uit
breiding der localiteit te Hoorn? 

Hierbij werd opgemerkt dat de 
voor Hoorn te maken kosten ook 
later vruchten zouden afwerpen, 
zooals uit eene volledige toelichting 
van het tweede wetsontwerp tot 
aa.nwijzing van Veen huizen I, 11 en 
III en Hoorn als werkinrichtingen 
naar men meende, blijken zoude. 
Genoemd wetsontwerp deed de vol
gende vragen rijzen. Meent de Re
geering dat na het einde van 1889 
er in de gestichten Veenhui:t;en I, 
U, UI en te Hoorn, zooals de 
localiteit op laatstgenoemde plaats 
thans is, ruimte genoeg voor de te 
verplegen veroordeelden zal zijn? 
Op hoeveel veroordeelden meent de 
Regeering te moeten rekenen ? Voor 
hoeveel is er in genoemde inrich
tingen plaats? 

Zoo de ruimte ontoereikend is, 
waartoe zal de Regeering dan haar 
toevlucht nemen om in de meerdere 
ruimte na het einde van 1889 te 
voorzien? En hoe groot zal het be
drag del' kosten zijn? 

De Minister heeft reeds in af
wijking van de voorstelling gegeven 
bij de toelichting van zijn plan en 
de bestrijding van het plan zijns 
voorgangers, verklaard dat ook 
Veen huizen II en III eene geheele 
vernieu wing zullen moeten onder
gaan. Zullen de kosten dier ver
nieu wing niet des te grooter zij n 
al naar gelang het aantal plaatsen 
daar grooter zal moeten wezen en 
welk verschil zal het in dit opzicht 

bepaalde cijfers te noemen, rekent 
hij dat el' tot het einde van 1889 
ruimte zal tekortkomen voor 350 
à 400 verpleegden. 

De aanwijzing van Ommerschans 
als tijdelijke werkinrichting zal geene 
andere uitgave tengevolge hebben 
dan de bezoldiging del' beambten, 
waarvan het getal in den laatsten 
tijd is ingekrompen. 

Nogmaals op den voorgrond stel
lende dat door de uitbreiding van 
het gesticht te Hoorn onmogelijk 
in de bestaande behoefte aan .plaats
ruimte wu kunnen worden voor
zien, zou het daarstellen van lood
sen, met het doel om zooveel mo
gelijk verpleegden te kunnen op
nemen, gelijk hierboven reeds is 
medegedeeld, zeker eene uitgaaf 
van f 20000 vorderen, terwijl dan 
zonder twijfel ook nog op verdere 
uitbreiding van het personeel der 
beambten zou worden aangedrongen. 

Het maken van kosten tot uit
breiding van de lokaliteit te Hoorn, 
waardoor geen doel zou worden 
getroffen, kan en behoort te wor
den vermeden. 

De vraag of er naar het oordeel 
der Regeering na het einde van 
1889 in de gestichten Veenhuizen 
I, II, III en te Hoorn, zooals de 
localiteit op laatstgenoemde plaats 
thans is, ruimte genoeg voor de 
te verplegen (mannelijke) veroor
deelden zal zijn, wordt bevestigf:>nd 
beantwoord. Met het oog op de 
bevolking op 1 Februari aanwezig 
kan worden aangenomen dat het 
cijfer dier verpleegden na het einde 
van 1889 niet meel' dan 2950 zal 
bedragen. 

In de viel' genoemde inrichtin
gen te zamen kunnen zonder be
zwaar 3050 verpleegden tegelijk 
worden opgenomen. 

Zoo de ruimte onverhoopt on
uitvoerbaar mocht blijken, dan zou 
voorloopig een nog bruikbaar ge-
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maken of thans al dan niet door 
de boven bedoelde uitbreiding der 
localiteit te Hoorn in de besta,tude 
behoefte wordt voorzien? 

Moet bij het bepalen van het 
getal verpleegden dat te Veenhuizen 
zal worden opgenomen, niet reke
ning worden gehouden met de be
schikbare krijgsmacht, die niet meer 
bedraagt dan een vijftigtal soldaten, 
meest miliciens? 

Terwijl men in de veronderstelling 
dat aanraking tusschen de verpleegde 
mannen en vrouwen thans niet ge
heel is te voorkomen, zijne inge
nomenheid in het belang der zede
lijkheid te kennen gaf met het 
overbrengen der verpleegde vrou wen 
naar eene andere plaats, meende 
men echter dat tot toelichting van 
's Ministers voorstel nog noodig 
was eene opgave van de aan de 
inrichting te Leiden te maken kos
ten voor de bestemming, die de 
Minister thans daaraan geven wil. 
Eindelijk wenschte men te worden 
ingelicht omtrent hetgeen de Re
geering met de Ommerschans na 
1889 voornemens is te doen? 

Een lid sprak den wensch uit 
dat de Regeering zich niet van de 
Ommerschans zoude ontdoen, omdat 
hij gebruikt zoude kunnen worden 
bijv. indien het getal verpleegden 
nog mocht toenemen. 

deelte van bet tegenwoordige vrou
wengesticbt no. 1 tot plaatsing van 
mannen kunnen worden bestemd, 
waaruit geen uitgaven zouden voort
vloeien. 

Met het oog op de voorgaande 
mededeelingen gelooft de onderge
teekende niet dat bij eene even tu
eele vernieuwing van de gestichten 
Veenhuizen Il en III op eene 
grootere bevolking dan de tegen
woordige zal behoeven te worden 
gerekend. 

Met het tegen woardige detache
ment dat in den loop van 1887 
in sterkte is verdubbeld, wordt 
ook bij aanneming van het thans 
aangeboden wetsvoorstel de veilig
heid voldoende verzekerd geacht. 

De bestemming van de gebouwen 
der tegen waardige strafgevangenis 
bij Leiden tot Rijkswerkinrichting 
voor mannen [lees: vrou wen J zal 
wat de inrichting van het gesticht 
betreft geene kosten veroorzaken. 

Terwijl de gronden en de hoe
ven van Ommerschans achtereen
volgens zullen worden in veiling 
gebracht, zal het na de ontruiming 
van het gesticht ook naar het oor
deel van den ondergeteekende een 
punt van overweging moeten uit
maken of de oude Schans door de 
Regeering voor een ander nuttig doel 
zal kunnen worden bestemd. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(24 l"~bruB\·i 1888.) 

Vom·stel van den 'leer DE RANI'fZ 

om de behandeling dezer beidt> wetsontwel·pen tot nadel" Ol·de u it te stellen. 

De heel" de RANITZ: Het komt mij voor dat de Kamel" niet in eene stemming is 
om zich in deze wetsontwel·pen te vel"diepen. Er wordt voorgesteld eene belangrijke 
en ingrijpende vel·andering in de inrichtmg van de gestichten, die ook financieele 
gevolgen na zich zal slepen. Ik heb dus de eer VOOI" te stellen de behandeling I"an 
deze wetsontwel"pen tot nadel" Ol·de uit te stellen. 

De heer DU TOUR VAN BELLINCHAVE, 1I1inÎstp7 van Justitie: Ik hoop werkelijk 
dat de Kamel" het voorstel van den heer De Ranitz niet aan zal nemen, want de 
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Regeel'ing zou op een gegeven oogenblik in moeilijkheden komen. Thans is het 
aantal veroOl'deelllen in Veenhuizen en te Hool'n tot een del'gelijk cijfer gekomen 
rlat el' niet veel meel' hij moeten komen of wij hebben geen plaats om ze te huis
vesten, Daal'om werd dit wetsontwerp voorgesteld, Nu zijn er wel maatregelen te 
nemen door te gaan bouwen hetzij te Veenhuizen , hetzij te Hoorn, maal' daal'voor ' 
is geen geld, en dan zou ik toch. een wetsontwel'p aan de Vertegenwoordiging 
moeten aanbieden om dat geld te vl'agen, want de post op de begrooting voor het 
gevangeniswezen is volstrekt niet toereikend om ovel' eene som van 10000 of 20000 
gulden te kunnen beschikken. Daarom dring ik el' ten stel'kste op aan om dit 
wetsontwerp wel te wille~ behandelen. 

De heel' VAN DER KAAY: lk heb bezwaal' om met het vooI'stel van den heel' 
De Ranitz mede te gaan in zijn geheelen omvang. Wij hebben hiel' te doen met 
twee wetsontwel'pen, Het eene is eene noodwet, en ik deel de ovel'weging van tien 
Ministel' van Justitie, dat het vertl'llgen van de behandeling van dit wetsontwCl'p 
aan gewichtige bedenkingen onderhevig is. Maal' hetzelfde geldt niet VOOI' het 
tweede wetsontwerp, In al't. 3 daarvan staat: "Deze wet treedt in werking op 1 
Januari 1890." De Ministel' zal wel willen toegeven, dat VOOI' de voorbel'eiding 
van het in werking tl'eden dezer wet al zeel' weinig noodig is; slp.chts eenige 
kleine vemnderingen in de gevangenis te Leiden, die in enkele maanden of 
weken zijn tot stand te brengen, Zou daal'om de Minister er geen vl'ede meê 
kunnen hebben, dat wij alleen het eerste, maar niet het tweede wetsontwerp 
behandelen 7 

De heer W. I'AN DED~M: lk neem aan de ul'gentie waal'\'an de Ministel' spl'eekt 
ten opzichte van het eerste wetsontwerp, hoewel het ontwerp, dunkt mij, niet 
gemotiveel'd is dOOI' Memol'ie van Toelichting en Beantwoording, Ik had dit in 
het breede willen aantoonen, maar zie dat daartoe nu geen tijd is. Alleen mel'k 
ik daarom op dat hetgeen de Ministel' zoo even zeide: "el' is geen geld toegestaan 
om op andel'e wijze in het gebrek aan localiteit te voorzien" . zijne gedl'llgslijn niet 
k!ln rechtvaal'digen, want er had maal' tijdig geld gevraagd moeten worden, wan
neer op andere wijze doelmatig in de zaak te voorzien ware. 

De Minister zeide nog: nik heb voor Ommerschans geen geld noodig", maa .. hij 
heeft dan toch in de eel'ste plaats den directeur en het noodige personeel te be
talen. Het maakt een verschil of dat geld moet worden uitgegeven ja dan neen, 
De uiterste termijn voo I' het behoud van Ommel'schans is dOOI' het ontwerp ge~teld 
op ultimo December 1889. Ik geloof dat men den uitersten tm'mijn niet latei' be
hoeft te stellen dan ultimo December 1888. 

De heel' DE RANITZ: Ik beperk mijn vOOI'stel tot het tweede wetsontwel'p. 

[Het voorstel van den heer de Raaitz, thans strekkende om de behandeling vnn het in 
de tweede plaats genoemde wetsontwerp tot nader orde uit te stellen, wordt aangenomen 
zonder boofdelijke stemming.] 

[Zie de wet van 10 Dec. 1888 (Stbl. nO. 176) hiel'achter bI. 256,] 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE, Minister van Justitie: Ik meen dat niet 
alleen de Tweede Kamer het monopolie heeft om voor 's lands financieele belangen 
te zorgen, maal' men het ook bij een lid del' Regeering moet waardeeren wanneer 
hij die belangen in acht neemt. 

Zeker is, dat, welke veranderingen ook gemaakt worden, in den tijdelijken nood 
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moet vool'zien wOTflen en drtt dit rtltijd geld zal kosten, (loch het wetsontwel'p dat 
de Kamel' thans behandelt vOl'del't volstl'ekt geen buitengewone uitgaven, 

Wat helpt het of men het pel' oneel te Ommel'schans al ontslaat, dan moet men 
het toch pensioen of wachtgeld geven; want in den l'egel kunnen die beambten 
nel'gens anders benuttigd worden. 

Wordt nu Ommel'schans niet tijdelijk aangewezen, dan moet men of in Veen
huizen, of in Hoom onmiddellijk loodsen gaan bouwen, en kan het de Vl'aag zijn 
of zij tijdig gereed zullen zijn om de vel'ool'deelden op te nemen. 

De heel' W. VAN DEDEM: Mij komt de bewel'ing van den Minister niet afdoende 
voo I'. Die wachtgelden, waal'van de Minister spreekt, zu Ilen dan toch niet Voo I' 
het leven behoeven toegestaan te worden; dit zal geschieden VOOI' een zekel'en tij(l, 
ell nn maakt het, dunkt mij, een vel'schil of die aanvangt op 1 Januari 1889 of 
op I .Tanual'i 1890, Bovendien, wanneel' men de Ommel'schans niet vel'lwopt en 
VOOI' <Ie tegenwoordige bestemming aanhoudt, dan zijn VOOI' het onderhoud natnul'
lijk gelden noortig. Komt de Ministel' thans niet met een nieuw hediet, daal'uit 
volgt nog niet dat zijn vooI'stel geene uitgaven van de schatkist zal vOI'del'en; het 
tegendeel is duidelijk, 

J k hel'llaal, dat ik mij el' niet tegen verzet dat de Minister in staat zal gesteld 
wOl'den om de Ommel'schans VOOI' het oogenblik in stand te houden; maal' het is 
niet noodig dat wij de toestemming voor langel' dan een jaal' geven. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, JJ/iniatel' va" Justitie: In elk gev~lI 
hebben wij tot het einde vall dit jaal' de vel'pleegden van de Ommel'schans te ondel'
honden, Die daal' nu zijn volgens de oude wet, kan en mag ik nel'gens andel's bl'engPlI, 

De noodige gelden om in hunne vel'pleging te vool'zien en voor tie administl'atie 
zijn natuul'lijk op de loopende begl'ooting, Mocht dit ontwel'p wOl'den aangenomen, 
dan zal daarvan het gevolg zijn, dat het getal van die vel'pleegden wOl'dt vel'
meel'del'd, en dat alleen op de begrooting van I S89 evenals VOOI' dit jaal' eene 
gelijke som moet wOl'den uitgetl'okken, 

De heel' W, VAN DEDEM: Afziende van elke toelichting, heb ik de eel' als 
amendement VOOI' te stellen om het jaartal 1889 te vel'andel'en in 1888. 

Amendement van den heel' W, VAN D~:IJF.M 

om het jaal'tal 1889 te veranderen in 1888, 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, Minister VI'" Ju.ttitif: Ik raad dit amen
dement af, want waarom zou men de Règeering binden om in den loop van dit 
jaal' nog eens VOOI' enkele maanden misschien een nieuw wetsontwel'p in te dienen? 

Ik spreek, geloof ik, niet in mijn belang; want ik zal in iede!' geval hoogst 
waal'schijnlijk toch niet verder met de behandeling dezel' zaak belast zijn. 

[Het amendement van den heer W, van Dedem wordt verwOl'pen met 41 tegen 7 
stemmen en het eerste wetsontwerp ongewijzigJl zonder hoofdelijke stemming aange
nomen, liet tweede wetsontwerp, later ongewijzigd wedcr ingediend, wcr,l de wet van 
10 Dec, 1888 (Stbl. nO. 176), zie volgende hladzijde.] 

I! 
1I 

I' 

,/ 
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Wet van 10 December 1888 (Staatsblad nO. 176) tot aanwijzing 
van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen voor Rijkswerkinrichting 
voor mannen, en vestiging van de Rijkswerkinrichting voor 
vrouwen in de gemeente Oegstgeest. 

Ontwerp van Wet = het 2e ontwerp, vermeld hiervoor bl. 244. 

ALG E MEE NEB E S C H 0 TI WIN GEN. 

Memorie van Toelichting. 

Bij Koninklijke Boodschap van 9 Februari 1888 werd aan de Tweede 
Kamer der Stat.en-Generaal ter overweging aangeboden een ontwerp 
van wet tot . aan wijzing van de Rijkswerkinrichting Veen huizen nO. 1 
voor Rijkswerkinrichting voor mannen en vestiging van de Rijkswerk
inrichting voor vrouwen in de gemeente Oegstgeest. Dit ontwerp, dat 
in de vorige zitting onafgedaan bleef, wordt nu opnieuw geheel on
veranderd aangeboden. 

De ondergeteekende kan zich mitsdien voor de uiteenzetting der 
gronden waarop het ontwerp rust, geheel gedragen aan de toelichtende 
Memorie, die dit bij de eerste aanbieding vergezelde [zie hiervoor bI. 245]. 

Bij wil daarbij alleen nog mededeelen, dat de noodzakelijkheid om 
het in aanbouw zijnde gesticht Veen huizen nO. 1 voor mannen te be
stemmen, niet kan worden betwijfeld. Op 1 Augustus jl., dus midden 
in den zomer, werden in de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen , Hoorn 
en Ommerschans te zamen niet minder dan 2780 mannen verpleegd. 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. 

In het algemeen keurde men den voorgestelden maatregel goed, waar
bij de vrouwelijke verpleegden uit Veenhuizen verplaatst worden. Men 
vroeg of het echter geene overweging verdiende om voor deze cathe
gorie van verpleegden de Ommerschans te bestemmen. 

Met het oog op de omstandigheid, àat het aantal verpleegden zoo veel 
grooter is dan men verwacht had, werd in meer dan ééne afdeeling 
gevraagd of het niet wenschelijke ·ware op het vroegere besluit tot ont
ruiming van de Ommerschans terug te komen. Bovendien was het te 
vreezen , dat in de naaste toekomst, ten gevolge van de ongunstige 
tijdsomstandigheden het aantal hedel aars nog aanzienlijk zal toenemen. 
Eenige leden hadden bezwaar tegen dit denkbeeld op grond, dat het 
in stand houden van de Ommerschans eene reactie zoude zijn tegen de 
wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), maar hiertegen werd aan
gevoerd, dat ditzelfde ook van het voorgestelde ontwerp kon gezegd 
worden, daar het in genoemde wet eveneens wijziging bracht. 

De vraag werd gedaan, of de Minister, die blijkens de Memorie van 
Toelichting verklaart, zich voor de uiteenzetting der gronden waarop 
het wetsontwerp rust, zich geheel te gedragen naar de Memorie van 
Toelichting van zijn ambtsvoorganger, nu ook overeenstemt met het 
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gevoelen van dien bewindsman om de werkkrachten der gedetineerden 
bij voorkeur voor landelijken arbeid te gebruiken. 

De toeneming van het getal gestraften wegens dronkenschap, bede
larij ell landlooperij, die, blijkens de Memorie van Antwoord der vorigC' 
Regeering op het vroegere wetsontwerp van gelijke strekking als het 
thans aangebodene, tot teleurstelling heeft geleid, gltf in eene afdeeling 
opnieuw aanleiding tot overweging der vraag of men ten deze wel op 
den goeden weg is. 

Eenige leden waren nog van meening geblevelI dat er minder bede
laars en landloopers zouden zijn, wanneer de recidivisten naar Hoorn 
konden worden opgezondfln. Daarom zoude huns inziens het bouwen 
van loodsen te Hoorn ernstige overweging verdienen, al zouden de 
kosten aanvankelijk iets hoog er zijn. De Regeering toch weêrlegt niet 
de opmerking in het vorig Voorloopig Verslag, dat te Hoorn ook in 
meer plaatsruimte ka71 worden voorzien. 

Van andere zijde werd er tegenover dit gevoelen op gewezen, dat 
welke wijzigingen ook in het gesticht te Hoorn aangebracht worden, 
zij steeds tot groote kosten zouden aanleiding geven al ware het alleen 
Illaar de uitbreiding van het personeel, terwijl aan de thans voorge
stelde maatregelen geene vermeerdering van uitgaven verbonden is. 

Ten slotte werd de vraag gedaan of de illl'ichting te Oegstgeest niet 
te groot is voor het aantal vrouwelijke verpleegden, dat in N ovem bel' jl. 
175 bedroeg en waarvan in de Memorie van Toelichting wordt gezegd 
dat hit in den laatsten tijd hoe langer hoe meer is afgenomen. Gaarne 
zoude men vernemen of er grond bestaat om te vermoeden, dat dit 
gunstig verschijnsel zal blijven aanhouden. 

Memorie van Antwoord. 

Het was den ondergeteekende aangenaam uit het V oorloopig Verslag 
omtrent het neven bedoelde wetsontwerp te ontwaren, dat de voorge
stelde maatregel waarbij de HOU welijke verpleegden uit Veen huizen 
verplaatst worden, in het algemeen werd goedgekeurd. De gedane vraag 
of het geen overweging verdient om voor deze categorie van verpleegden 
de Ommcrschans te bestemmen, Illeent de ondergeteekende beslist ont
kennend te moeten beantwoorden. 

Dat gesticht, oorspronkelijk gebouwd en steeds bestemd geweest voor 
eene groote mannelijke bevolking, kan uit den aard der zaak in den 
tegenwoordigen toestand niet in dienst gesteld worden voor een beperkt 
getal vrouwen. 

De geheele inrichting van het gesticht met omliggende gebouwen en 
am btenaarswoningen leen t zich voor eene zoodanige veranderde bestem
ming niet. 

Ook zou de zoo herbaaldelijk gevoelde moeilijkheid blijven bestaan, 
gelegen in den grooten afstand van bet gesticht van de verblijfplaats 
van den boofddirecteur, terwijl mede eene voortdurende bewaking van 
wege de Hijkspolit.ie noodig zou wezen, waaraan eene niet onbelangrijke 
uitgave is verbonden. 

Wordt in den zin van bet wetsontwerp besloten om de vrouwelijke 
bevolking in de tegen woordige strafgevangenis nabij Leiden te doen 
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verplegen, dan zal dat, gelUk reeds in de Memorie van Antwoord van 
des ondergeteekenden ambtsvoorganger voorkomt, wat de inrichting van 
het geb ou w betreft, geen kosten veroorzaken. Eenige bijgebouwen zullen 
worden afgebroken, terwijl een vrijkomend deel der gevangenis waar
schijnlijk zal kunnen worden benuttigd voor huis van bewaring, waar
door eene jaarlijksche besparing vltn f 500 zal worden verkregen, welk 
bedrag thans als huur voor het bestaande huis van bewaring aan de 
gemeente Leiden wordt betaald. Tevens kan eene vrij groote oppervlakte 
gronds voor het telen van aardappelen en groenten worden bestemd, 
dat zeker voordeelig is en bovendien de gelegenheid aanbiedt om de 
vrouwen ook met arbeid buitenshuis bezig te houden. 

Tegen het denkbeeld om nader te bepalen dat het gesticht Ommer
schans als strafgesticht voor mannen zal worden behouden, meent de 
ondergeteekende zich met klem te moeten verzetten. Immers, men stuit 
dan- weder (lP het bezwaar gelegen in de veel te groote ruimte van 
het in aanbouw zijnde gesticbt voor de veroordeelde vrouwen, en de 
zoo praktische regeling. om al de wegens bedelarij en landlooperij ver
oordeelde mannen, voor zoo ver zij niet in de Rijkswerkinrichting te 
Hoorn worden verpleegd, te Veenhuizen op te nemen, zou vervallen. 

Wat de voornemens der Regeering omtrent de verdere bestemming 
van bet gesticht Ommerschans betreft, dienaangaande kan de onderge
teekende mededeelen, dat ter uitvoering van het reeds vroeger opgevat 
voornemen de gronden bij gedeelten zullen worden verkocht, zooals dan 
ook in dit jaar reeds ten aanzien van 4 hoeven met bijbehoorende terreinen 
heeft plaats gehad, dat eene bate van ruim f 60 000 heeft opgeleverd. 

Overigens bestaat bij den ondel geteekende het voornemen om, al
vorens tot het doen verkoop en van het eigenlij k gezegd El hoofdgebouw 
en van het in den omtrek daarvan gelegen terrein over te gaan, zijne 
ambtgenooten in de gelegenheid te stellen, te overwegen in hoever 
daarvan dool' hen voor een of ander doel gebruik gemaakt kan worden. 

Op de vraag of de ondergeteekende overeenstemt met. het gevoelen 
van zijn ambtsvoorganger dat de werkkrachten del' verpleegden bij voor
keur voor landelijken arbeid behooren te worden gebruikt, wordt dool' 
hem een bevestigend antwoord gegeven. 

In het midden latende of voor het beweren van eenige leden, dat 
het getal bedelaars en landloopers kleiner zou zijn, wanneer de recidi
visten naar Hoorn konden worden opgezonden, grond bestaat, merkt 
de ondergeteekende op, dat van dit gesticht voor die categorie van 
verpleegden een reeds zoo ruim mogelijk gebruik gemaakt wordt. Nog 
kort geleden is op eene weinig kostbare wijze meet' gelegenheid tot 
plaatsing van verpleegden verkregen, ten gevolge waarvan het sterkte
cijfer ruim 600 kan bedragen. Verder zal de ondergeteekende niet gaan 
èn wegens de kosten aan het bouwen van loodsen verbonden èn vooral 
omdat de Rijkswerkinrichting te Hoorn toch nimmer geschikt is te 
maken voor de opneming vall al de recidivisten. 

Dat het ambtenaarspersoneel dan nog weder zou moeten vermeerderd 
worden kan geacht worden vanzelf te spreken. 

De inrichting te Oegstgeest is zeker te groot voor het daarin te 
plaatsen getal vrouwen, doch, gelijk hiervoren reeds is medegedeeld, 
bestaat het voornemen daarin eenige verandering te brengen en Vl'ij-
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komende lokalen en terreinen tot. andere doeleinden te benuttigen. 
Ofschoon daaromtrent geen stellige verklaringen kunnen worden afge

legd, meent de ondergeteekende toch als vrij zeker te mogen aannpmen, 
dat het tegenwoordige cijfer der vrouwen bevolking op gelijke of nage
noeg gelijke hoogte zal blijven, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(1 Decem bel' 1888.) 

De heel' SMlDT: Na hetgeen in het Voorloopig Verslag over dit vooI'stel vOOl'kwam, 
had ik gehoopt dat een del' leden die de belangl'ijke discussiën over het gevangenis
wezen hebben bijgewoond en daardool' geheel op de hoogte dezel' zaak zijn, zijne meening 
ovel' dit wetsontwerp zou hebben te kennen gegeven. Nu niemand evenwel het wOOl'd 
vl'3agt, meen ik niet te mogen zwijgen, niet zoozeel' om het wetsontwerp te bestrijden, 
als wel omdat ik voor mij twijfel of het vool'gestelde wel goeukeul'ing verdient; - in 
allen gevalIe om den Minister in de gelegenheid te stellen den twijfel die bij mij 0001' 
de lezing van de Memorie van Antwoord veeleer vel'meerderd is, op te lossen. 

Het punt waarop het in dezen aankomt, is of het wel wenschelijk mag geacht 
worden de rijkswerkinrichting voor vI'ouwen naar Oegstgeest te vel'plaatsen en of het 
niet liever te Ommerschans moet gebracht wOl'den, 

De redenen, die de Minister in de Memorie van Antwool'U heeft aangevoerd VOOI' 
zijne meening, dat Oegstgeest te vel'kiezen zou zijn, zijn tweeërlei; 1°. dat het ge
sticht OmmCl'schans, oorspronkelijk geboll wti en steeds bestemd geweest voor eene 
groote mannelijke bevolking, uit den aal'u del' zaak in den tegenwool'digen toestand 
niet in dienst gesteld kan worden VOOI' een bepel'kt aantal vI'ouwen; 2°, dat de groote 
afstand tus~chen Ommerschans en de verblijfplaats van den hoofddil'ecteul' moeilijk
heden zou vel'OOlozaken. 

Nu geef ik gaarne toe, dat, wanneer men die I'edenen op zichzelf beschouwt, 
deze alleszins leiden tot de conclusie, die de Regeel'Îng daal'uit getrokken heeft, 
namelijk dat de overbrenging naar Ommel'schans niet wenschelijk is. De redenen 
zelve zal ik, hoewel el' misschien wel eenige critiek ovel' gevoel'd zou kunnen wOl'den 
- niet in beschouwing nemen; maal' alleen daal'op de aandacht vestigen of dezelfde 
redenen die pleiten tegen het overbl'engen der vrouwen naar Ommerschans, nog niet in 
veel stel'kel'e mate gelden tegen hare ovel'bl'enging naar Oegstgeest, 

liet eerste bezwaar van den Ministel' (de oorspronkelijke inrichting V001' eene 
gl'oote mannelijke bevolking) past evenzeer op de gevangenis te Oegstgeest, die, 
wanneer ik mij niet bedl'ieg, ook V001' eene del'gelijke bevolking dient. 

De tweede moeilijkheid (de gl'oote afstand van de hoofddirecteurswoning) geldt, 
wanneer ik .le kaart van het land raadpleeg, zelfs minder voor Ommerschans dan 
V001' Oegstgeest, welke gemeente immCl's nog veel verder van Veen huizen , waal' 
de hoofddirectellI' woont, verwijdel'd is. 

Maar, afgescheiden van die meel' locale redenen, zou ik toch wel aan den Minister 
in ovel'weging willen geven of bij het. beginsel dool' hem zeI ven in zijne Memorie 
van Antwool'd uitgesproken, namelijk dat hij evenals zijn ambtsvoorganger meent, 
dat de werkkrachten der vel'pleegden bij vool'keur voor landelijken al'beid behoOl'en 
te wOl'den gebruikt, - of bij aanneming van da.t beginsel vel'plaatsing naar Ommel' 
schans niet \'erreweg de vOOl'keU!' verdient boven die naar Oegstgeest. Hl't is toch 
bekend, dat te Ommel'schans de noodige landerijen en gronden met de voor land
en tllinbouw en voor de veehouderij vereischte getimmel'ten en gebouwen in I'llime 
mate en in goeden toestand voorhanden zijn, 

Of dit ook te Oegstgeest het geval is, valt te betwijfelen, De Minister zegt toch 
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in de Memol'ie van Antwool'd niet amlel's dan Ilat el' is eene vl'ij gl'oote oppel'vlakte 
gl'onds VOOl' het telen van aardappelen en gl'oenten, 

Dit in aanmel'king genomen, meen ik dat inderdaad de vool'keul' moet worden 
gegeven aan Ommel'schans, 

Maal' el' is eene laatste reden, waal'op ik bijzonder de aandacht van den Mini tel' vestig 
en wel deze: Het is uit vel'schillende stukken, achtereenvolgens afkomstig van het 
Dcpal'tement van Justitie, af te leiden, dat daal' een zekel' credo bestaat, om zich 
toch in iedel' geval van de gronden en gestichten te Ommel'Schans te ontdoen, 

Wat de loop del' gebeurtenissen zijn zal kan niemand vooI'spellen , maal' zekel' 
is het, zooals ook l'eeds dOOl' den vOl'igell Minister van Justitie in de OOl'spronkehjke 
Memorie van Toelichting is verklaard, dat eene zeel' groote teleurstelling l'eeds 
wet'd ondervonden met betl'ekking tot het getol der bedelaal's en landloopet'S, Als 
nu het geval zich mocht vOOl'doen, dat het aantal onverhoopt nog gl'ooter mocht 
worden en de teleul'stelling dus nog verdel' mocht gaan , dan zou ik vreezen dat 
lnen het te laat zou beklagen, indien men zich vool'barig ontdeed van de goede 
en zelfs uitmuntende gelegenheid die nu bestaat voor het vel'plegen en tewerkstellen 
van bedelaars en landloopel's te Ommerschans, Latei' zou dan wel eeus kunnen 
blijken, dat VOOl' de enkele duizenden, die nu dool' een verkoop in de schatkist 
gebracht wOl'den, latei' even zooveel tienduizenden of meel' zullen moeten worden 
uitgegeven voor een andel'e minder goede inl'ichting, 

De heel' RUYS VAN BEERENBROEK, 1JlilliJter va't JUJtitie: De bezwaren die dool' 
den geachten afgevaal'digde, den heel' Smidt, zijn in het midden gebl'acht, geven 
mij aanleiding om met een enkel woord de geheele stl'ekking van deze wetsvoor
dl'acht. in verband met hetgeen ook nog nader bij de begrooting zal blijken te 
moeten geschieden, uit elkandel' te zetten, 

Zooals aan de Kamer bekend is, bestaan op dit oogenblik voor hen, wiel' plaatsing 
in ep.lle Rijks werkinl'ichtiug is bevolen, de gestichten Veenhuizen nO, 1, 2 en 3, 
Ommerschans en Hoorn, 

Veenhuizen hlll'bergt een gl'oot aantal mannelijke verpleegden en tevens op het 
oogenblik ongeveer 200 vl'ouwen. die gehuisvest zijn in het gesticht Veenhuizen 1. 
Na de invoering van de gestichtenwet is ook OOl'spl'onkelijk het plan geweest te 
Veenhuizen [ de vl'ouwen te laten, en daal'Voor is toen te VeelLhuizen I een nieuw 
gesticht gebouwd, dat thans onder dak is en met 1 Janual'i 1890 in gebruik ge
steld zal kunnen wOI'den, El' was vroeger gerekend op eene bevolking van ongeveel' 
,~OO à 500 vl'ouwen, maal' het cijfel' del' verpleegde VI'ouwen, dat bij de aanneming 
van het nieuwe Strafwetboek vl'ij groot was, is thans gel'educeerd tot ongeveel' 
200, liet laat zich aanzien - ten minste de statistiek ,'an de laat~te jal'en wijst 
het aan - dat dit getal eel' vermindel'en dan vel'meerderen zal, zooclat dit gesticht 
N~, 1 gedurende jaren zeer zeker veel te groot zal zijn, 

Yau eene andere zijde - eu daarop is dool' tien geachten spl'ekel' gewezen - is 
destijds bij de bel'ekening vall het aantal mannelijke vel'pleegden het cijfel' VOOI' de 
toekomst veel te laag genomen en is reeds n u te cl ien opzichte eene VI'ij groote 
teleurstelling olluel'vonden, Want bij de aanneming van het StL'afwetboek wel'd er 
op gerekend dat in vel'volg van tijd het aantal mannelijke vel'pleegden plus minus 
1500 zou bedl'agen, en dat getal bedraagt op het oogenblik reeus 2700 à 2800. 
De slechte tijdsomstandigheden zullen el' zekel' toe bijdl'agen om dit getal in de 
eerste jaren niet te verminderen, 

Ook in de gewisselde stukken is el' op gewezen , dat het samenzijn op korten af
stand van mannelijke en vl'onwelijke vel'pleegden in dergelijke gestichten als te 
Veenhuizen niet wenschelijk is, Dit is dan ook een van de motieven waarom is 
uitgezien naar een ander gesticht, waal' de vl'ouwelijke vel'pleegllen meel' vel'lvijdel'd 
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van de mannelijke, bp.tel' afgezonderd gehouden konden worden, Het oog is on
middellijk gevallen op de gevangenis te Oegstgeest, die aan het einde van het aan
staande jaal' geheel zal wOl'(len ontl"uimr! dooI' (Ie gevangenen die daal' wOI'r!en 
vel'pleegd; de alsdan o"lel'bl ijvenrlc militail'e gevangenen zullen te Leeuwarden wOl'den 
ond!'r dak gebmcht, waar daartoe eene uitstekend geschi1<te gelegenheid bestaat; 
daal'doOl' wOl'dt in de eel'ste plaats eene concent!"atie van dienst, en in de tweede 
plaats eene niet te verwel'pen bezuiniging verkl'egen, 

Dientengevolge valt het gesticht te Oegstgeest geheel VI'ij, en het zaude van de 
zijde del' Regeel'ing onveranlwool,.lelijk zijn indien zij niet t!"achtte de hechte en 
goede gebouwen van dit gesticht op de eene of andel'e wijze te benuttigen , 

Maal', zegt de geachte afgevaardigde, een van de motieven om de wel'kinrichting 
te Ommel'schans op te hellen en alles te Veenhuizen te concentJoeel'en is, volgens 
de Regeel'ing, da:L1'in gelegen, dat de directeur valO Veenhuizen . die ook aau het 
hoofd van Ommerschans staat, betel' het oog kan houden op de geheele il1l'ichting, 
Doch een enkele blik op de kaart rloet zien, dat Oegstgeest veel v,miel' van Veen
huizen is verwijderd dan Ommel'schans, 

Dit is zeel' zekCl' waal', maal' het ligt Iliet in de bedoeling der Regeering het 
gesticht te Oegstgeest , op dezelfde wijze als dat te Ommet',chans onrler dil'ect 
bcheCl' en contl'öle van den dil'ecteul' te Veen huizen te laten, Ondel' het onmiddellijk 
toezicht van dezen wenscltt de Regeel'ing al de mannen, wiel' opneming in eene 
Rijkswerkil1l'ichting is bevolen te bl'engen, behalve zij die te 11001'11 wonlen ver

pleegd, Aan het gesticht te Oegstgeest, op zoo gl'ooten afstand van Veenhuizen 
gelegen, moet, indien het tot Rijkswel'kil1l'ichting VOOI' vI'ouwen wonlt bestemd 
eene geheel afzondel'lijke administl'atie wOl'den vCI'bonden, 

Verdel' zegt tie geachte afgeva~\I'digde dat volgens het antwoOl'd del' Regeel'ing, 
het gesticht te Ommel'schans te gl'oot en meer ingel'icht is voor eene manne
lijke bevolldng, maar dat daal' tegeno,'e r staat dat de gebou wen te Oegstgeest ook 

te gl'oot zijll VOOI' de op te nemen VI 'oll\velijke bevolking, Dit laatste ontken ik 
niet, ofschoon el' een zee l' gt'oot. vel'schil bestaat , Ommet'schans kan een bevolking 
herbel'gen van minstens 1000 pel'sonen; eenmaal was die zelfs opgevoel'd tot I'uim 

1300; te Oegstgeest I<unnen WO vet'pleeg.len wOl'tien opgenomen, maal' men v~I'gete 
niet, dat het voornemen bestaat een gedeelte van het gesticht te Oegstgeest te 
bestemmen tot huis van bewaring, VOOI' het geval dit plan worM goedgekeUl'd, 
welk gedeelte andel's ook hoogstwaarschijnlijk geheel ongebruikt zou blijven, 

De geachte afgevaal'digde wijst el' op dat volgens de Regeering de bevolking del' 
Rijksgestichten zoo veel mogeli,l! moet wOt'den bezig gehouden met lallrJelijken al'beid) 
CII dat, als de Vl'ouwen vall Veenhuizen naar Oegstgeest worden vet'plaatst, zulks 
lIiet in voldoende mate zal kllnnen geschieden, De Regeering had naal'bij meel' het 
oog op de mannelijke bevolking; de V1'ouwelijlte WOl,.lt in Veenhuizen I than I'eeds 
bijna lIitsluitend, zoo niet geheel, bezig gehouden met het bl'eien van kousen, het 
vel'vaal'digen van zakkpn en andel'en vl'ollwenarbeid, Enkele vl'ouwen vetTichten 
eenigen tuinal'beid) wat ook te Oegstge('s t zal kunnen geschieden; lIlaaI' uit den 
aal'd del' zaak is de eerstgenoemde al'beid meel' geschikt VOOI' vrouwen , 

Ten aanzien van het al dan niet verkoopen van het gesticht te Ommel'schans 
en de daal'bij behoOl'ende gl'onden, beaamt rle Regeel'Îng wat de geachte afge

vaal'digde aanvoel'de; zij zal zeel' vool'zichtig zijn en de zaak nauwlettenrl oVE'l'\vegen 
alvol'ens tot dien vel'koop te besluiten, Uit de stukken blijkt I'eeds dat de Regeel'Îng 
niet wenseht zich onmiddellijk van de gebouwen te ontdoen, maal' dat zij zal na
gaan of daarvan nog eenig nut te tJ'ekken is, 

Gelijk de Kamer weet wel'd Veenhuizen in 1859 van de Maatschappij mil wel
dadigheid o'el'genomen \'ele del' zich altiaaI' be 'l indende geboll\H'n zijll in eCII 
toestalHl, .Iat zij nu nog eenige jaren in gebl'uik zouden kunm'n blijven, maal' daama) 
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hetzij gl'oote hel'stellingen zullen moeten ondergaan, willen zij niet geheel en al 
ollbl'uikbaar worden, hetzij geheel moeten worden vernieuwd. Datzelfde zal te Om mer
schans moeten geschieden, omdat de gebouwen aldaar, nagenoeg op hetzelfde tijd
stip als die te Veenhuizen opgericht, zich ook ongeveer in denzelfden staat als deze 
bevinden. Ondel' deze omstandigheden is het toch zekel' aanbevelenswaardigel' te 
tl'llchten daal'; waal' in een niet te ver verschiet del'gelijke herstelling of ver
nieuwing VOOI' de deur staat, zooveel mogelijk de Rijkswerkinrichting voor manncn 
op een en hetzelfde punt te concentl'eel'en. 

In den loop "an den zomer heb ik gelegenheid gehad, bij een persoonlijk bezoek 
te Veenhuizen , mij tel' plaatse te overtuigen, dat wel kelijk de toestand van een ge
deelte der gebouwen zoodanig is, dat spoedig dringende vool'Ziening zal noodig zijn. 

Mocht dit wetsontwerp worllen aangenomen, dan wordt 1I0g dit vool'deel vel'
kl'egen, dat de Houwen Veenhuizen vel'laten en plaats kunnen maken VOOI' de 
mannen. Is dan onverhoopt het getal del' mannelijke vel'pleegden zoo gl'OOt dat zij 
niet lIllen in ue gestichten Veenhuizen I (nieuw), 2 en 3 kunnen worden ondel" 
gebracht, dan kan vOOl'loopig tel' huisvesting del' overbevolking nog als l'eserve· 
gebouw dienen Veenhuizen 1 (oud), waarin nu de vrouwen zijn gehuisvest. 

lIierdool' verkt-ijgt mcn in de gestichten te Veenhuizen meel' dan plaats V001' het 
onderbrengen van alle mannelijke vel'pleegden. 

Hiermede meen ik in hoofdzaak de bedenkingen van den geachten spl'eker te 

hebben weel'legd. 

De heer SMIDT: Ik dank den Ministel' V001' zijne nadel'e toelichting van het 
wetsvool'stel. In één opzicht echtel' ben ik daal'dool' weinig bevl'edigd, namelijk wat 
de vOOl'keUt' betreft die aan Oegstgeest boven Ommel'schans moet worden gegeven. 
De Ministel' heeft toch niet kunnen ontkennen, dat hetgeen in de MemOl'ie van 
Beantwoording is gezegd, dat Ommel'schans bestemd was VOOI' eene mannelijke 
bevolking, en dat de afstand van Veenhnizen te gl'oot is V001' het beheel', dOOI' den 
hoofddil'ecteul' te V&enhuizen te voel'en, eveneens of in meerdel'e mate gelden V001' 
de vestiging del' Rijkswet'kinrichting voor vruuwen te Oegstgeest, Wenscht de Mi
nistel' een afzonderlijk beheer VOOI' Oegstgeest in te stellen, gelijk Zijne Exc. te 
kennen gaf, hiel'door zou aan het bezwaal', ook wat Ommel'schans betreft geheel 
zijn te ge moet gekomen, Het is daal'enboven niet te ontkennen, dat de dOOl' de 
Regeering beoogde totale afscheidiilg van mannen en Vl'ouwen evenzeer vel'kt-egen 
zal wOl'den, indien beide illl'ichtingen op een afstand van 14 à. 15 Ul'en als indien 
zij nog vel'del' van elkaal' gelegen zijn. 

Intusschen ben ik het in de algemeene strekking van het wetsontwel'p volkomen 
eens met den Minister en juich ik het zeel' toe, dat een afdoende maatl'egel zal 
genomen worden om te komen zoo wel tot eene totale afscheiding van mannelijke 
en VI'OU welijke vel'pleegden, als om de mannelijke vel'pleegden te concentreet'en te 
Veenhuizen. En ik zou niet gaal'ne iets doen wat r1e Regeering op dien weg zou 
kunnen belemmel'en of tel'llghouden. Ik hoop daarbij dat de Minister nog wel eens 
in nadel'lj overweging zal wille" nemen, om ten aanzien van de vrouwen geen af
stand te doen van het door hem uitgespl'oken algemeen beginsel, om dool' alle 
vel'pleegden bij voorkeul' landwel'k te doen vel'l'ichtcn, Het is bekend hoe moeilijk 
het is geschikten arbeid te vinden voor verpleegden en gevangenen. In Veenhuizen 
was voor de vl'ouwen velrlarbeid mindel' noodig, omdat zij daal' bezig gehouden 
konden wOl'den met vel'Schillenden, V001' vrou wen geschikten al'beid ten behoeve 
van (Ie daarbij gelegen gestichten IJ en HL Maal' dit zlll ophouden wanneer de 
vrouwen op gl'ooten afstand van Veenhuizen zullen worden verpleegd. 

De Ministel' heeft eindelijk, wat betreft den verkoop van Ommerschans, eene 
vel'klaring gegeven die mij meel' bevredigt, namelijk dat niet alleen, wat in de 
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stukken staat, de Ministel' el' op bedacht wil zijn om aan zijne ambtgenooten voor 
te stellen, of die inrichting wellicht dOOl' hen ook tot eenig ander doeleinde zal 
kunnen wOl'den gebezigd, maal' ook dat Zijne Excellentie, wat den verkoop aangaat, 
met beleid en vool'zichtigheid en niet dan nadat dc loop dcr omstandigheden be
kend zal zijn, tot zoodanigen verkoop zal doen ovel·gaan. 

Uit dien hooffle en omdat ik begrijp dat op de nu voorgesteld~ proeve te Oegst
geest zal kunnen worden teruggekomen zonder dat daal'mede gl'oote kosten beiJOeven 
gemoeid tc zijn, - gevoel ik mij volkomen gel'echtvaal'digd, u, Mijnheer de Voor
zitter, te vel'zoeken, om, althans wat mij betreft, dit wetsontwerp niet aan eene 
hoofdelijke stemming te onderwel·pen. 

De VOORZITTER: Ik vel'ool"loof mij aan den Ministel' van Justitie de Vl"aag te 
l"Ïcilten, of ook in vel'band met de dool' de Regecl'ing in art. 1 aangebmchtc wij
ziging [zie hiel'ondel'] het nict wenschelijk is om in plaats van de wool'den: "om 
de RijkswerkinJ"Ïchting Veenhuizen nO. 1 aan te wijzen", te lezen: "om ook de 
Rijkswel'kinrichting Veenhuizen nO. laan te wijzen", of wel om "no. I" achter 
"Veen huizen" weg te laten. 

Dc heel' RUYS VAN BEERENBROEK, lJliuister vau Justitie: Mijnheer de V001'
zittel'! uwe opmerking is juist; en het komt mij VOOI' dat het weglaten van "no. 1" 
aanbel"eling vel·dient. ik heb dus de eer voor te stellen de considel'ans aldus te 
lezen: "Alzoo Wij" enz. = in de Wet. 

Art. J. 

TIet tweede lid Vall artikel 8 der \yet van 3 Januari 1884 
(Slaat8blad nO. 3) 'wordt gelezen als volgt: 

De RijkswerkinrichtiJlgen r.ijn gevestigd: 
voor de mannen te Veel/!IIázf'7Z en te 11001'11, 

voor de vronWCll ill cl gemeente O~r;8(r;Pe81. 

ONTWER.P. AltT. 1. 

Hot tweede lid van artikel 8 der wet van 3 Januari 1884 (Staats
blad nO. 3) wordt gelezen als volgt: 

De Rijkswerkinricbtingen zijn gevestigd: 
voor de mannen te VeenltuÎzen I, te VeenlzuÎzen 11, te Veenltuizen JII 

en te Hoorn; 
voor de vrouwen in de g.emeen.te Oegstgeest. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(1 December 1888.) 

De heel' RUYS VAN BEERENBROEK, lIIiuister t>au Justitie : De Regeel'ing wenscht 
ecne wijziging te brengen in rlit al·t. 1, namelijk deze: het Romeinsch cijfer "I" 
tc hüen vel'vallen, evenals de wool'den "Veenhuizen II en Veenhuizen IU" Verder 
moet de n;u achtel' "lIool'nu veranderd worden in een ",u. liet motief voor die 
wijziging is, dat te Veenhuizen slechts mannen zullen wOI'den verpleegd, zood at 
de aanwijzing van de 3 gestichten te Veenhuizen kan wegblijven Zij zijn alle 
begl'epen onder het wool'd Veenhuizen , en mocht latei' onverhoopt het bijbouwen 
van een viel'de gesticht noodzakelijk worden, dan kan ook dit in dienst worden 
gesteld zonder wetswijziging. 
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De heel' MACKA Y, Voorzitter der Commissie van Rapporteurs: Aangezien de wijziging 
door de Regee"ing voorgesteld slechts beü'eft eene redactie -wijziging, wil ik gaarne 
mededeelen, dat naar het oOI'deel van de leden van de Commissie van Rapporteurs 
voor ZOOVei' zij aanwezig zijn , tegen die wijziging geen bezwaal' bestaat. 

Art. 2. 

In artikel 21 der wet van 14 April 1886 (Staat8b1ad nO. (j2 
vervall en de woorden: lIno. 2 cn te Vecnhnizen nO. 3" . 

ON'l'WE ltP Art. 2 = Art. 2. 

lZie art. 21 del' wet van 14 Apri l 1886 (Slaalsblacl nO. 62) tot 
vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, hierachter.] 

Art. 3. 

Deze wct treedt 111 \ycrking op 1 Januari 1890. 

ONTWEltP. Ar t . 3 = Art. 3 , 

Wet van 29 October 1892 (Staatsblad nO. 241) houdende aan
vulling der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) , tot aan
wijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hech
tenis wordt ondergaan , en van aanverwante gestichten. 

Het Ontwerp strekte, om het derde lid van art. 8 der wet van 3 
Januari 1884 (Slb. nO. 3) te lezen als volgt: 

,. De Rij ksopvoedingsgestichten zijn gevestigd: voor de jongens te 
Alle/llaal', aan den Kruisberg bij Doetinchem en te Velclzic/it, gemeente 
Avereest, voor de meisjes te .Montfoort." 

Memorie van Toelichting 

Bij de behandeling van de begrooting in de maand December jl. [1891] gaf 
de ondergeteekende reeds te kennen, dat hij, indien spoedige voorziening 
noodig bleek 1 niet zou schromen, voor de oprichting van een derde 
Rijksopvoedingsgesticht voor jongens, eene suppletoire aanvraag in te 
dienen. Het is gebleken dat die oprichting niet mag worden uitgesteld. 
Het is niet te verantwoorden in de bestaande gestichten ecne grootere 
bevolking te laten dan voor opleiding en opvoeding raadzaam is. Nog 
minder dat jongens I wier plaatsing in een Rg ksopvoedingsgesticht door 
den rechter overeenkomstig de wet noodig is geoordeeld, wegens gebrek 
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aan ruimte niet kunnen worden opg{\nomen, en daarom aan het bevel 
van den rechter geene uitvoering te geven. Zelfs is herhaaldelijk ge
bleken dat de jongens op vrije voeten blijvende, in dat tijdsverloop 
opnieu w misdrij ven pleegden . Dat aan dien toestand zoo spoedig doen
lijk een einde moet worden gemaakt, zal wel geen betoog behoeven; 
de ondergeteekende achtte zich althans verplicht daartoe te verrichten 
wat in zijne macht staat. 

Om tot de oprichting van een derde Rijksopvoedingsgesticht voor 
jongens te kunnen overgaan, wordt in de eerste plaats eene aanvulling 
gevorderd van de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad n". 3). In het 
daartoe strekkend wetsontwerp wordt de vestiging van een gesticht 
voorgesteld nabij de Dedemsvaart, op eene plaatselijk onder den naam 
Veldzicht bekende streek, in de gemeente Avereest. Ruime terreinen 
in die gemeente, eigendom van den Staat en afkomstig van het vroeger 
in de gemeente Ommen bestaand hebbend gesticht, bieden eene uit
muntende gelegenheid aan in de onmiddellijke nabijheid van de Dedems
vaart een gesticht te bouwen, dat aan de eischen van den tegenwoor
digen tijd geheel zal kunnen voldoen. In overeenstemming met het ge
sticht :0 de Kruisberg", en met het voornemen tot latere uitbreiding 
van het gesticht te Alkmaar, is het plaL ontworpen voor eene bevol
king van een paar honderd jongens, desnoods uit te breiden tot ten 
hoogste 240 jongens. Grooter gesticht is niet wenschelijk , maar het is 
ook niet raadzaam een kleiner gesticht te bouwen. In 1891 zijn 142 
jongens beneden 14 jaar en omstreeks 600 van 14-16 jaar in de 
strafgevangenissen verpleegd. In verband met de bestaande neiging om 
jeugdige misdadigers bij voorkeur in een opvoedingsgesticht te doen 
opnemen, mag worden verondersteld dat een groot deel van deze door 
den rechter naar het opvoedingsgesticht zou zijn verwezen, wanneer hij 
niet had geweten dat toch geen gelegenheid bestond tot opneming, 

De ondergeteekende is voornemens in de nieu we inrichting in hoofd
zaak land- en tuinbouw en bosch cultuur te doen uitoefenen, met toevoe
ging van eene mandenmakerij en touwslagerij. Het terrein is wegens 
de uitgebreid heid en de aan wezigheid van eene alleszins voldoende 
bou whoeve daarvoor zeer geschikt. Behalve die hoeve zijn op het terrein 
eene kerk en eenige woningen VOOl' beambten aanwezig. Dp. keuze van 
het terrein, dat door het bestuur der Staatsdomeinen is beschikbaar 
gesteld, leidt d ns tot bezuiniging. De kosten van den bauw zullen 
zeker niet meer dan 1275000 bedragen. WOldt het nu aangeboden 
ontwerp wet, dan zal nog in dit jaar met den bouw worden aange
vangen, en zal het gesticht, waaraan de naam Veldzicht zal worden 
gegeven, in den loop van 1894 kunnen worden betrokken. 

Voorloopig Verslag. 

De plaatsing in opvoedingsgestich
ten werkt wellicht het kwaad van 
het recidivisme in de hand. Wan
neer de jeugdige personen reeds vóór 
hun zestiende jaar aal. geheele vrij
heidbeneming gewennen, is voor het 

Memorie van Antwoord. 

Met nadruk moet worden opge
komen tegen de door niets gestaafde 
onderstelling, dat plaatsing in de 
Rijksopvoedingsgestichten het kwaad 
van het recidi visme in de hand zou 
werken. Uit de artt. 3 en 39 van 
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verblijf in de gevangenis op lateren 
leeftijd maal' al te goede grond ge
legd. Om deze redenen wenschten 
deze leden eene proef te nemen met 
gewijzigde beginselen. 

Vele leden verklaarden zich met 
het voorstel om een derde Rijks
opvoedingsgesticht voor jongens in 
het leven te roepen zeer ingenomen . 
De onderstelling, in de Memorie 
van Toelichting uitgesproken, dat 
de rechter vele jeugdige personen 
naar de gevangenis verwijst. , op 
grond van de wetenschap, dat voor 
plaatsing in een opvoedingsgesticht 
toch geen plaats is, stemde tol. na
denken . Ook de onmogelijkheid om 
rechterlijke uitspraken, waarin plaat
sing in zoodanig gesticht werd be
volen, ten uitvoer te leggen, was 
een kwaad, waaraan een einde moest 
komen. Daarbij werd door enkele 
leden de meening uitgbsproken, dat 
de resultaten van het opvoedings
gesticht niet ongunstig zijn, en dat 
deze nog beter zouden worden bij 
langduriger verblijf, waartoe meer
dere plaatsruimte de gelegenheid 
zou aan bieden. 

Bij andere leden bestond wel 
eenige twijfel omtrent de goede 
werking der Rijksopvoedingsgestich
ten . Particuliere inrichtingen van 
dien aard geven, huns inziens, door
gaans bevredigender uitkomsten. De 
misstanden bijv. , die indertijd om
trent het Rijksgesticht aan den 
Kruisberg bekend wareu geworden, 
konden, naar deze leden meenden, 
niet hebben nagelaten eenen ongun
stigen invloed op de aldaar ver
pleegden uit te oefenen . Men wenschte 
van den Minister te vernemen, hoe 
de toestand daar tel' plaatse thans 
beoordeeld moest worden; en in het 
algemeen zag men, al vorens nieu we 
kredieten toe te staan, gaarne eenige 
mededeelingen te gemoet omtrent 
de uitkomsten der Rijksé' pvoedings
gestichten in de laatste jaren. 

het Wetboek van Strafrecht blijkt 
duidelijk, dat alleen zoodanige kin
deren voor plaatsing in die gestich
t.en in aanmerking komen, die eenig 
ernstig strafbaar feit hebben ge
pleegd en in eene ondeugdelijke 
- om niet een dikwijls toepasse
lijken harderen term te gebruiken
omgeving verkeerden, wodat met 
groote waarschijnlijkheid kan wor
den aangenomen, dat zij dààr blij
vende tot recidivisten moeten op
groeien. Hiertegen wordt juist ge
tracht door de plaatsing te waken . 
Bij een aanzienlijk aantal met zeel' 
gunstig gevolg. Waarom dus »eene 
proef" zou moeten worden genomen 
"met gewijzigde beginselen", zooals 
in het V oorloopig Verslag de daar 
bedoelde leden wenschen, is niet 
duidelijk. 

Het in het Voorloopig Verslag 
uitgesproken gevoelen, dat meerdere 
plaatsruimte gunstig zal werken op 
de resultaten van de Rijksopvoe
dingsgestichten. acht de onderge
teeker,de even juist als de meening 
dat die gestichten geen ongunstige 
uitkomsten opleveren. 

Op gronn van de vijfjaarlijksche 
overzichten omtrent de ontslagenen 
kunnen die uitkomsten, alle om
standigheden in aanmerking geno
men, zelfs zeer bevredigend genoemd 
worden. 

De meening, dat particuliere in 
richtingen van dien aard meel' be
vredigende resultaten opleveren, 
kan bij gebreke van stelselmatige 
statistische gegevens daaromtrent, 
zoo min worden gedeeld als betwist. 
Zij vindt echter als vel"TIloeden, een 
grond van waarschijnlijkheid in hflt 
feit, dat particuliere inrichtingel'l, 
geen van alle, uitsluitend crimineele 
kinderen, wier verwijdering uit 
hunne omgeving dringend noodza
keliïk was, opnemen, uit welk feit 
da.n tevens volgt, dat eene verge-

I lijking met de Rijksopvoedingsge-
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De plaats, waar de Minister het 
nieu we gesticht wil vestigen, maakte 
in verschillende afdeelingen een on
derwerp van bespreking uit. 

De vestiging in de gemeente 
Avereest, op de plaats van het 
tegenwoordige gebouw Veldzicht , 
vond warme voorstanders. Volgens 
dezen bezat het terrein aldaar alle 
geschiktheid voor het beoogde doel 
en was het boven elk ander te ver
kiezen, daar het reeds Rijkseigendom 
is. Ook de stichting in de gemeente 
A vereest en niet op het terrein van 
de gemeente Stad Ommen achtten 
deze leden verkieselijk o. a. wegens 
de nabijheid van de publieke mid
delen van verkeer langs de Dedems
vaart. - Tegen dit laatste werd 
echter aangevoerd, dat de aanwezig
heid van het tegenwoordig gebouw 
Veldzicht aan de bouwkosten weinig 
zal ten goede komen, terwül ook 
de meest in de nabüheid daarvan 
gelegen bou whoeve in niet goeden 
staat verkeert en van veel minder 
gehalte is dan het uitstekend b06r
del'ügebou w in de nabüheid van het 
oude gesticht Ommerschans. 

Van andere züden werd de plaat
sing op de bedoelde terreinen in 
Overüssel afgekeurd, voornamelijk 
op grond van de geïsoleerde ligging. 
De kosten voor medische hulp en 
bewaking zouden hierdoor hooger 
worden, dan bij plaatsing der in
richting in de nabüheid eener stad. 
Eveneens zou het kerkbezoek ge
makkelüker wezen, indien eene stad 
in den omtrek was. Of bestond wel
licht het voornemen de kerken (de 
Memorie van Toelichting spreekt 
van Mne kerk) op het terrein zelf 
weder in gebruik te nemen? Doch 
ook al kon dit, zoo zouden afzon
derlüke godsdienstoefeningen moeten 
gehouden en geestelüke hulp op de 
plaats zelve moeten verstrekt wor
den, terwijl anders de verpleegden 
de kerken en catechisatil:!n in de 

stichten, waarin alléén zoodanige 
kinderen worden geplaatst, niet wel 
mogelijk is. 

Het kan zijn, dat de in het Ver
slag aldus geheeten "misstanden", 
welke indertijd omtrent het Rijks
gesticht "de Kruisberg" bekend zijn 
geworden, destijds ongunstigen in
vloed op de aldaar verpleegden 
hebben geoefend. Maar de bedoelde 
feiten dateeren in elk geval van 
lang vóór 1886. Op de vraag hoe 
de toestand thans is, kan de onder
geteekende een zeer geruststellend 
antwoord geven. Wat de uitkomsten 
der twee Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens in de laatste jaren 
betreft, daaromtrent gaan hierbij 
eenige staten met cijfers en toe
lichting. 

Over de plaats van vestiging van 
het nieuwe gesticht liepen blijkens 
het Voorloopig Verslag de meenin
gen uiteen. Tenvijl de vestiging in 
de gemeente Avereest , eenerzijds 
warme voorstandlJrs vond, zouden 
andere leden de voorkeur geven 
aan de oprichting van het g~sticht 
in de nabijheid van eene groote 
gemeente, bij v. te Breda, naast de 
strafgevangenis en het nieu we huis 
van bewaring, waardoor tevens zou 
worden verkregen concentratie van 
dienst, leidende tot groote bespa
ring. Wijl het hier een beginsel 
geldt, meent de ol1dergeteekende 
al dadelijk te moeten zeggen, dat 
tegen zoodanige concentratie bij hem 
overwegend bezwaar bestaat, dat 
zelfs door uitzicht op eenig geldelijk 
voordeel niet is w te ruimen. 
're Alkmaar is die toestand in het 
leven geroepen, en al zijn daaruit 
geen onoverkomelijke moeilükheden 
voortgesproten, zeker is het dat 
eene concentratie van dienst, allicht 
verder gaat dan met de belangen 
van een opvoedingsgesticht is over
een te brengen, welke van geheel 
anderen aard ~ün dan die van een 
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nabijgelegen siad zouden kunnen 
bezoeken. Goede terreinen bij eene 
groote gemeente waren wel te vin
den. Zoo bij v. te Breda op die der 
vroegere vestingwerken, welke ook 
Rijksgrond zijn, naast de nieu we 
strafgevangenis en het buis van be
waring. Hierdoor zou ievens het 
voordeel verkregen worden van con
centratie van dienst, leidend tot 
groote besparing. Men zou het voor
beeld van Alkmaar kunnen volgen, 
waar, ondanks een afstand van 20 
à 25 minut.en , al het eten voor de 
drie inrichtingen in één keuken wordt 
bereid. Ook in de nabijheid van 
's Hertogenbosch zou, meende men, 
een goed emplacement kunnen uit
gekozen worden. - Vele dezer leden 
stemden hierin overeen, dat het 
nieuwe gesticht in eene der zuide
lijke provinciën moest verrijzen. 
Alkmaar zou dan kunnf·n dienst doen 
voor jongens uit Holland en Utrecht, 
de Kruisberg voor Gelderland en 
de noordelijke provinciën, en het 
nieu we gesticht voor Zeeland, N oord
brabant en Limburg. De verpleeg
den bleven dan zooveel mogelijk in 
eigen sfeer en in de streek waar 
zij zich bet meest tebuis gevoelden. 

Zoo wel zij, die tegen de keuze 
van Avereest bezwaar hadden, als 
zij, die daarmede instemden, waren 
hei er over eens, dat de Memorie 
van Toelichting te karig is en eenige 
meerdere inlichtingen beboorden 
verstrekt te worden. MAn wenscbte 
te weten of het geheele terrein af
komstig van de voormalige kolonie 
Ommerschans, thans nog groot ruim 
800 H.A., voor het. nieuwe gesticht 
zal gebruikt worden. Zoo neen, welk 
deel daarvan en welke bestemming 
denkt de Minister van Financiën 
alsdan te geven aan de niet bij het 
nieuwe gesticbt te betrekken gron
den? Gevraagd werd voorts de over
legging van eene schetskaart op lIiet 
te kleine schaal, waarop het geheele 

strafgevangenis of een buis van be
waring. Eene gewichtige bedenking 
is steeds, dat bij eene samen voeging 
van gevangenis en olJvoedingsge
sticht, 'de verpleegden in dit laatste 
dool' het publiek, waaronder zich 
de werkgevers bevinden, te veel 
vereen zeI vigd worden met gevange
nen, waarvan de nadeelige en moei
lijk te neutraliseeren gevolgen van 
groote beteekenis kunnen worden 
voor de toekomst der opvoedelingen 
in de gewone maatschappij. 

Waal' de ondergeteekende het 
nieu we gesticht niet wenschte te 
vestigen in de nabijheid van straf
gestichten en de voorkeur meende 
te moeten geven aan eene landelijke 
van groote steden afgelegen plek, 
mocbt met het oog op de bestaande 
gelegenheid tot het kosteloos ver
krijgen van een voor het doel uit.
stekend gelegen, ruim terrein onder 
de gemeente AVArec t, de keus der 
plaats van vestiging niet twijfel
achtig zijn. 

Dat terrein leent zich tot het. 
onderwijs in en het verrichten van 
veld- en tuinarbeid , zoomede tot 
de boscbcultuur, waarmpde de ver
pleegden zich na hun ontslag een 
behoorlijk bestaan zullen kunnen 
verzekeren. Het aanleeren van eenig 
am bacht is daarmede echter niet 
onvereenigbaar. 

Het aanvullen al dadelijk van 
den veld-, tuin- en bJscharbeid, 
behalve met bet maken van manden 
en het slaan van touw, met bet 
beoefenen del' houtsnijkunst en van 
andere huisindustrie, voor zoover 
daartoe gelegenheid is te vinden, 
kan een geschikt complement zijn 
van den in den winter dikwijls te 
staken veldarbeid. Ook aan het on
derwijs zoo wel der jongeren als der 
meer volwassenen zal groote zorg 
moeten worden besteed. 

Mede voor de gebouwen verdiende 
het bovengenoemde terrein uit een 
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in die streek gelegen Rijksdomein 
voorkomt, alsook de daarop staande 
gebouwen, illet aanduiding welke 
daarvan voor de nieuwe inrichting 
zullen zij n te bezigen. Dit alles toch 
was voor de beoordeeling van deze 
aangelegenheid van veel belnng. 

Het voornemen des Ministers om 
in de nieuwe inrichting in hoofd- I 

zaak land- en tuinbouw en bosch
cultuur te doen uitoefenen werd 
verschillend beoordeeld. 

Sommige leden juichten dit zeer 
toe. Huns inziens bestaat er in ver
schillende streken van ons vaderland 
gebrek aan boerenarbeiders, die goed 
hun vak verstaan. Het nieuwe ge
sticht zou er jaarlijks een aantal af
leveren, en dus in zijne werking 
min of meer eene compensatie zijn 
voor den algemeen waar te nemen 
trek van het platteland naar de 
steden. 

Andere leden noemden dit laatste 
eene illusie; de jongens keeren terug 
naar de plaats vanwaar zij komen 
en de groote meerderheid komt uit 
de steden. Leert men hun nu een 
am bacht, zoo kunnen zij overal, 
zoo wel in de stad als ten lllatten 
lande, waar de knappe am bachts
lieden schaarscb zgn, hun brood 
verdienen, maar met eene oplei
ding tot boerenarbeider, al leeren 
zg daarbij manden maken en touw 
slaan, is hun dit, hoe nuttig die 
bedrijven ook zgn, in de stad veelal 
onmogelijk. Ook het onderwijs in 
de houtsnijkunst, beval zich volgens 
enkele leden zeer aan ter ontwikke
ling van eene huisindustrie. Al deze 
leden hoopten, dat de Minister als
nog van zijn voornemen zou terug 
komen en ook in het nieuwe Rij ks
opvoedingsgesticht aan allen, die 
daarvoor aanleg hebben, een am
bacht zou doen onderwijzen. Tegen 
het voorstel, woals het nu is toe
gelicht, hadden zij ernstig bezwaar. 

Op de mededeeling van het ge-

geldelijk oogpunt de voorkeur. Het 
tegen woordige huis Veldzicht zal in 
de behoefte voorzien van eene ambte
naarswoning en van een vergader
lokaal voor het college van regenten 
over het gesticht; de verder afge
legen in goeden staat verkeerende 
boerderij van den voormaligen on
derdirecteur voor den landbouw kan 
voor het laudbou wbedrijf in gebruik 
genomen worden. Verder kan de 
voormalige Protestantsche kerk, 
waarin nu 1 eeds wekelijks gods
dienstoefening wordt gehouden, 
tevens als gestichtskerk worden be
nuttigd en over verschillende goede 
ambtenaars woningen worden be
schikt. 

Of door het doen verrijzen van 
het nieuwe gesticht in eene der 
zuidelijke provinciën wel zou wor
den voldaan aan den wensch der 
leden, die de verpleegden in eigen 
sfeer en in de streek waar zij zich 
het meest tehuis gevoelen, willen 
laten verblijven, valt te betwijfelen. 
Met de aangegeven plaatsing van 
kinderen uit Utrecht te Alkmaar 1 

van kinderen uit Friesh\nd en Gro
ningen te Doeticbern is dat ten 
minste al dadelijk niet het geval. 
Maar ook de wenschelgkheid van 
dergelij ke plaatsing in eigen streek 
is twijfelachtig. Integendeel schgnt 
er zelfs meer voor te pleiten de 
bedoelde kinderen aan eigen sfeer 
te onttrekken en zoo veel mogelijk 
onder andere invloeden te brengen. 
Maar bet is nog 't meest geraden 
bij de plaatsing vooral rekening te 
houden met den aanleg en lichame-
19ken toestand van bet kind, waar
door zulk een overwegende invloed 
op de mogelgkheid van zgn toe
komstig bestaan wordt uitgeoefend. 
Zoo zoude het nieuw te bou wen 
gesticht, waar gelegen beid bestaat 
tot arbeid in de open lucht, be
stemd moeten zijn voor hen, die 
neiging e~ geschiktheid hebben voor 

I. 
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voelen des Ministers omtrent dit 
punt werd prijs gesteld. 

Algemeen werd erkend, dat de 
beslissing omtrent het werk, het
welk in het gesticht verricht zal 
worden, van veel invloed is op de 
plaats van vestiging. Mocht bij den 
landbou w en de boschcultuur vol
hard worden, dan zou voor eene 
vestiging op het torrein te Avereest 
zeer veel pleiten. Daarheen zouden 
dan, volgens de leden, dill geen 
heil zagen in de voorbereiding van 
stedelingen voor landbouwarbeid , 
hoofdzakelijk de jongens van het 
platteland moeten gezonden worden. 
In verband daarmede werd ge
vraagd, welke de numerieke ver
houding is van de jongens in dil 
opvoedi"ngsgestichten, die uit de 
steden komen, tot die van het 
platteland. 

Het cijfer van f 275000 voor 
een gesticht, waarin ten hoogste 
240 jongens een onderkomen zullen 
kunnen vinden, achtte men zeel' 
hoog. Het particuliere gesticht Neer
bosch, hetwelk gunstig bekend staat, 
werd met veel geringer middelen 
tot stand gebracht. Men verzocht 
overlegging van de plannen voor 
het te stichten gebouw. 

Ten slotte werd de vraag gedaan, 
of niet meer partij te trekken zou 
zijn van de bestaande gestichten, 
en of niet door uitbreiding daarvan 
het plan van een nieu w gesticht 
zou kUIinen vervallen. - Doch hier
tegen werd opgemerkt, dat men 
de gestichten niet te groot moet 
maken; de voorgenomen uitbreiding 
van dat te Alkmaar kwam aan som
mige leden reeds niet vrij van be
denking voor. 

veld- en tuinbouw, terwijl die ar
beid ook niet zal nalaten gunstig 
te werken op de zoo veelvuldig 
voorkomende scrofuleuse gestellen 
en daarmede op de geheele per
soonlijkheid dier opvoedelingen. 

De vraag of het geheele terrein 
afkomstig van de voormalige koloni'l 
Ommerschans, voor het nieuwe ge
sticht zal worden gebruikt, is ont
kennend te beantwoorden. Er be
hoort niet meer grondvlakte te zijn 
dan voor het doel ruim voldoende 
is. De niet bij het nieuwe gesticht 
te betrekken gronden zijn afgestaan 
ten gebruike van het Departement 
van Oorlog. Eene schetskaart als 
verlangd wordt, 7.al ter griffie der 
Kamer worden overlegd. Tevens 
wordt hiernevens gevoegd de ge
vraagde staat bp.treffende de nume
rieke verhouding van de jongens in 
de opvoedingsgestichten die uit de 
steden komen tot hen die op het 
platteland geboren zijn. Daarbij is 
nog gevoegd een overzicht van de 
beroepen door de verpleegden, na 
ontslag, in de" maatschappij uitge
oefend in verband met het in die 
inrichting genoten onderwijs. wat 
betreft de in de j.\I'en 1883, 1884, 
1885, 1886 en 1887 ontslagenen, 
hetwelk - al zijn er geen positieve 
conclusilln uit te trekken - toch 
een zeker Jicht verspreidt over de 
onderwijs- en beroepsquaestie. 

Dat de bouwkosten voor het 
nieu we gesticht geraamd zeer hoog 
zijn, wordt niet gedeeld. Bij ver
mijding van alle weelde, moet de 
bou w toch deugdelijk zijn, ruim 
en voldoende aan de eischen van 
de hygiène. Met het oog op de ver
plichting tot nachtelijke afzondering 
moeten de slaapzalen groote afme-
tingen hebben. Dat een en ander 

groot en invloed heeft op de bouwkosten zal wel geen betoog behoeven, 
terwijl eene vergelijking met particuliere gestichten, welke anders zijn 
ingericht en waar men andere eischen stelt, toch eigenlijk niet kan 
opgaan. 
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Ten slotte moet de ondergetcekende verklaren, zich niet te mogen 
vereenigen met het be proken denkbeeld om in plaats van het getal 
gestichten te vermeerderen, de bestaande inrichtingen te vergrooten . 
In deze :lijn reeds meer kinderen opgenomen dan voor hunne vorming 
wenschelijk is. Nog verdere verhooging van het cijfer zou eene mis
kenning zijn van het doel waarmede de kinderen naar de opvoedings
gestichten worden opgezonden. De voorgenomen uitbreiding van het 
gesticht te Alkmaar zal dan ook niet ;;oozeer strekken Olll een grooter 
getal verpleegden te huisvesten als wel om aan redelijke eiRchen van 
verpleging en van onderwijs in ambachten te kunnen voldoen . 

Tel' voldoening aan het in het Voorloopig Verslag ken baal' gemaakt 
verzoek, wordt het plan voor het te stichten gebou w mede ter griffie 
del' Kamer nedergelegd. 

Bijlage van de Memorie van Antwoord . 

A. De onderstaande staten hebben alleen betrekking op de in de jaren 
1883-1887 ontslagen verpleegden, omtrent wier gedrag en 
pi'sitie in de maatschappij gedurende een tijd vak van vijf jaren 
een onderzoek heeft kunnen plaats hebben . Door de later ont
slagen opvoedelingen ui et op te nemen, die gedurende korter 
tijd nagegaan zijn kunnen worden (namelijk gedurende vier, 
drie, twee en één jaar), wordt een wellicht minder gunstig, 
maar zuiverder overzicht verkregen. 

J. 

Aantal der ontslagenen . 

It IJKSOPVOEDlNGS- Jaar vnn omtrent wie in lichlin - omll'cnt wie in l icht in-
gen ontbreken. gen uallweziK zijn . 

GESTICHT TE: ontslng. Totaal. 

O,'el·leden. On beken,l. ~1i l ilnÏl· . 
Een beroep 
nitoefenend. 

l. 3. ,t . 5. 6. 7. 

Alkmnnl· . . . .. .... 1883 42 1 2 14 25 
1884 28 3 4 21 
1885 28 1 5 7 l5 
1886 31 4 10 17 
1887 28 1 8 19 

Doetincllcm . ..... 1883 16 7 3 6 
1884 26 3 12 2 9 
1885 32 1 10 6 15 
1886 27 2 8 5 12 
1887 27 1 4 6 16 

Het verschil der getallen van kolom 5 tusschen Alkmaar en Doetichem 
is opmerkelijk. De scherpte van het onderzoek naar de ontslagenen en 
de beschouwing omtrent het voldoende van ingekomen inlichtingen kan 
hier van invloed zijn. In kolom 6 zijn allen opgenomen. die zich in 
militairen dienst bevonden te land of ter zee , hier te lande en in de 
koloniën en bezittingen. 

- -~ - --

11 



272 GESTICHTENWI'}T. Art. 8 [WIJZIGING VAN 1892]. 

Het volgend overzicht heeft bet,rekking op de on tslagen verpleegden 
van kolom 7. 

Il. 

Aanlnl I Gedrng. Verdiensten. 
RIJKS- Juar dcr ont- I 

OPVOEDlNGS- '10"''' 1 In,. Onbe- ~let ZontJer Onbc-van hier Goed. e- Slecht·. vertlienl verdien-
GESTICUT TE: ontslng. bedoeld I~k. kentI. I sten. sten. kentl. 

(zie I, 7). 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Alkmaar ...... 1883 25 21 1 2 23 2 
1884 21 19 2 17 3 
1885 15 12 3 12 3 
1886 17 14 3 16 1 
1887 19 14 2 3 17 2 

Doctincl,cm. .. 1883 6 5 1 5 1 
1884 9 5 1 3 5 1 3 
1885 15 11 I 3 11 2 2 
1886 12 9 1 1 1 8 :3 1 
1887 16 11 2 1 2 13 1 1 

Een der twee in 1887 ontslagen opvoedelingen uit het gesticht te 
Doetinchem wier gedrag als onbekend is opgegeven, wordt verpleegd 
in het krankzinnigengesticht te Zntphen (zie II, 7). 

Het gedrag der militairen (kolom 6 van staat I) schijnt vrij algemeen 
goed te zijn, verscheiden en zijn tot korporaal of tot sergeant bevor
derd, van enkelen echter is bekend, dat zij zich ~lecht gedragen. 
V ool'ts mag worden verondersteld, dat er ook onder ben, die in kolom 
5 van . staat 1 zijn opgenomen - hetzij dan omdat nasporing vruchte
loos bleef, hetzij omdat zij naar bet buitenland zijn vertrokken _. wor
den gevonden, die zich goed gedragen en eigen verdiensten hebben. 

De volgende staten geven een overzicht over de maatschappelij ke 
positie van de ontslagen opvoedelingen, omtrent wie dd vereischte in
lichtingen aanwezig zijn (zie kolom 6 en 7 van staat I), wat hun be
roep betreft, in verband met de in het gesticht genoten opleiding. 

III a. 

Aantal Aantal van ' Beroep na ontslag. 
RIJKS- J»8r ontslagenen -- -

van ont- tIie Hetzelfde 
OPVOEDINGS- van sln!{enen ambacht Anaer In mili· \ eld- Onhe-

hier bedoeld 
ambnchts- am- taircn ken tl 

GESTICHT TE: ontslag. ondcl'lvijs wual'loe 
bucht. tlienst. arbeid. berorp. (ziel,6en7). genoten. opgeleid. 

1. 2. 3. 4. 5. (I. 7. 8. 9 . . 

I 
Alkmaar ...... 1883 39 39 9 10 14 I 6 

I 
-

1884 25 25 5 7 4 6 3 
1885 22 22 

I 
7 2 7 I 3 3 

1886 

I 
27 27 7 I 4 10 2 4 

1887 27 27 9 3 8 4 3 

Doetinchem .•• I 1883 9 8 I 2 3 2 - 1 
1884 11 11 2 2 2 1 4 
1885 

I 
21 19 5 4 5 1 4 

1886 17 17 5 4 5 2 1 
1887 22 17 4 5 4 1 :3 
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III b. 

Beroep na ontslag. 
Aantal Aantal ----

llIJKS01'VOEDlNGS- Janr van onl- opgeleiclen 
vnn slagenen tot 

GES'l'JCUT Tl~ : lslaghier be<loeld veldarbeid 
on ·[(ZieI,6en 7). (Inndbonw) 

1. 2. 3. 4. 

Doetinchem . . .... 1 1883 9 
1884 11 

1'885 
21 2 

1886 11 
. 1887 22 5 

Veld
of lnin
arbeid. 

5. 

3 

Een I In Onbekencl 
militairen 

am bocht. 1 dienst. beroep. 

6. 7. 8. 

1 

1 

2 

B. STAA'r van de numerieke verhouding van de opvoedelingen diE' 
uit de steden komen tot die van het platteland. 

A:::" i 
Herkomst. 

RIJKSOPVOEDlNGS-

GESTICllT TE: 
Jaar vun opneming. 

opgenomcnen. uit de stad. 

Alkmaar . .. . . .. . ... 18 7 77 43 
1888 98 61 
1889 121 78 
1890 101 69 
1891 85 58 

- -
1887-1891 482 309 

Doctillf'hem . ... . ...... 1887 50 31 
1888 80 57 
1889 75 55 
18nO 86 57 
1891 76 52 

-----

I 
1887-1891 367 252 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(30 September 1892.) 

---

I 
van hel 

platteland. 

34 
37 
43 
32 
27 

173 

Hl 
23 
20 
29 
24 

-

I 
115 

De heel' VAN ALPHEN: Tegen de oprichting van een nieuw Rijksopvoedingsge
sticht heb ik in pl'incipe geen bezwaar 1 de zaak is duidelijk genoeg in de Memol'Îe 
V/ln Toelichting uiteengezet j aan een del'de gesticht voor jongens bestaat dl'ingellll 
behoefte en dltt daartoe benuttigd wordt een Rijkstel'l'ein 1 hetwelk de Regeel'ing 
daarvoor geschikt acht , dit prijs ik. Dij herhaling heb ik bij verschillende Ministel's 
el' op aangedl'ongen, dat dit Rij kstCl'rein , hetwelk bijna !liet gebl'uikt WOl'ut, zou 
worden aangewend voo I' doeleinden in het belang van het Rijk. Tol zoovel' ga ik 
dus gaarne met den Minister mede. Doch nu meen ik nog daarenboven, dat dIt 
domein nuttiger had kunnen worden aangewend. Ik had mij voorgesteld dat niet 
alleen het tel'rein op zich zelve, de gl'ond, benuttigd zoude worden in 's Rijks 
belang, maal' ook de gebouwen op dien gl'ond aanwezig. 

18 
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Doch dit laatste wordt tot mijne teleUl'Stelling slechts ,'oor een klein gedeplte 
gedaan , 

Van het vl'oegel'e bedelaal'sgesticht is nog aanwezig het hoofdgebouw, hecht en 
sterk, met daar aanwezige muren en gmchten, Ook daal'van wOl'dt geen gebl'uik 
gemaakt, 

De Ministel' wil alles ovel'bl'engen naai' een tel'l'ein waal' zoo goed als niets ge
vonden wOl'dt, Daal' is niets dan Veldzicht , de vl'oegere gcneeshecrswoning , die 
niet als gesticht in aanmerking klln komen, Daal' wordt ook gevonden eene hoeve, 
maal' dat is eene van de slechtste die el' is, De beste die tot dit doel kan dienen 
is die welke dool' den tegenwoordigen onder-dil'ecteur wOl'dt gebruikt, doch die 
ligt verder, dicht bij het oude gesticht, 

Nu heeft de Regeel'ing gevoeld dat deze er bij moet wOl'llen gebruikt , noch ten 
gevolge daal'van is de uitbreiding van het plan in localen zin zeel' gl'oot gewOI'den, 
Wij hebben van de Regeering eene schets erlangd op verzoek del' Commissie van 
Rapporteurs, en nu ontvangt men daal'van den indruk dat ongeveer 300 H, A, in 
gebruik zullen worden genomen VOOI' het nieuwe gesticht, Dit moet dan ook wel, 
want andel's kan men el' die hoeve niet in hijgen, Daardoor gaat al het vOOl'deel 
dat aanwezig was in het bezit van eigen tel'l'ein, op in de plannen van de tegen
woordige Regeel'illg, Wij hebben dan nu volgens mijne schatting 300 II. A, noodig , 
wat, tegen f 300 per hectare bm'ekend, eene som uitmaakt van f 90 000, laat 
ons, met de gebouwen medegel'ekend, zeggcn dat f 100 000 in beslag worden ge
nomen dOOI' de waarde van de tCl'I'eincn, Daarop zal een gesticht worden gebouwd 
dat f 275000 kosten zal, dit is dus samen met den ol1llCl'gl'ond eene som van 
f 375 000 , Daal' zullen dan een paal' honderd jongens hunne opvoeding erlangen, 

Nu moet ik hel'zeggen, dat ik wel wensch mede te gaan met de Regeering, 
maal' toch eenigszins gekant ben tegen een zoodanig weelderig plan, 

Ik zal slechts op enkele punten wijzen, want ik wil den Ministel' in hoofdzaa k 
in zijne plannen niet hinderen, Er is romlom dat gl'oote terrein geprojecteerd eene 
bl'eede gl'acht en - men kan dit niet weten uit de figuren, doch ik heb el' in
fOl'matiën over ontvangen -- el' wOl'dt ook een ringmnul' daal'gesteld, Alzoo wij 
hijgen een ringmuur en eene bl'eede gracht, zoodat men allicht zou vl'agen: heb
ben wij met spinhuisboeven te doen, dat zij op deze wijze moeten wOl'den opge
sloten? Zijn die ringmuur en die gl'acht bepaald noodig? Wanneer men dit geheele 
plan inziet komt men spoedig , mijns inziens, tot de ovel'tuiging dat de im'ichting 
weelderig is, Die kostjongeheel'en kl'ijgen een schoon tel'I'ein, lette1'lijk eene buiten
plaats - de heeren die er geweest zijn zullen het niet tegenspreken - eene schoone 
landelijke omgeving, Is het nu bovendien absoluut noodig dat zij nog als in een 
paleis gehuisvest wOI'den? 

lIet komt mij voor dat indien men bij de oude gebouwen was gebleven, men 
die gemakkelijk zoodanig had kunnen opknappen dat zij zeel' goed aan het doel 
konden beantwoQl'den, 

Ik weet wel, dat el' bij de oude gebouwen eenige van slecht gehalte zijn, bij
"oOl'beeld eene school, die niet bl'uikbaar meel' is en gesloopt dient te wOI'den; 
daal'voor zou men de Roomsch-Katholieke kerk kunnen gebl'uiken, EI' zijn ook 
meel'dere gebouwen, die VOOI' andere doeleinden zouden kunnen worden aangewend , 
Het hoofdgebouw, waal'in men de jongens zou kunnen opsluiten - want hiertoe 
heeft de rechter ze toch veroordeeld - zou men toch kunnen gebruiken; het is 
hecht, sterk, veilig en ruim, wat de Ministel' niet zal tegenspI'eken, 

lIet is wat somber, doch een opvoedingsgesticht behoeft ook niet zoo bijzonder 
riant te zijn, In het nieuw ontworpen gebouw vindt men van allerlei, 0, a, eene 
touwbaan, maal' is dit wel raadzaam 7, , , 

Is de touwslagerij nu in onze dagen een métier, waarvoor men veel jongelieden 
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zal kunnen opleiden met een vooruitzicht. dat zij daat'in hun bl'ood zullen vinden 7 
Nu die industl'ie machinaal gedl'cven WOI'dt, zal men spoedig te veel touwslagerijen 
en te veel tou wslageJ's hebben. De jongens zu lIen latei' moeilijk eene betrekking 
vinden in hun vak, Daal'tegenovel' mis ik bijv, eene timmer- en smidswel'kplaats, 
Laat men deze in plaats van de touwslagerij stellen. 

Mij komt het voor, dat de grond van de zaak hierin ligt, dat de Ministel' à 
tout prix het oude Ommerschans wil verlaten. Ik meen, dat Zijne Excellentie of 
een ander van de leden del' Regeel'ing eene vorige maal gezegd heeft, dat men de 
jongens uit het nieuwe gesticht wellicht schansjóllge1ls zou noemen, iets waal'VOOl' 
ik niet zoo bevreesd ben, Tegen scheldwoorden kan men zich moeilijk wapenen. 
De Minister had immel's het gesticht Ommel'schans den naam "Veldzicht" kunnen 
geven of eIken anderen fl'aaien naam, dien men \'001' eene buitenplaats kan aan
nemen, Men ziet toch ook daal' naai' alle kanten nit op velden en bosschen. 

De Minister heeft, zoo stel ik het mij voor, van zijne evengenoemde gedachte 
uitgaande, voor zijn plan het advies gevl'aagd van den bouwmeestel VOOI' de 
jllstitieele gebouwen en op die wijze kan men een zeel' fraai gebouw krijgen, -
de heel' Metzelaar heeft inderdaad een zeel' fl'aai plan bezorgd ~ doch ik vind het 
te kostbaar f 375 000 te besteden V001' 240 jongens; dan moet iedel'e jongen pel' 
jaal' f 1500 Vel'l'enten aan zijne woning, behalve het ondel'houd, dat ik stel op 
f 0,50 pel' dag. Het stuit mij zeel' tegen de borst die jongens te moeten huisvesten 
op eene bu itenplaats en in een kasteel. 

Ik vind mij niet weinig bezwaard om in deze met den Minister meê te gaan, 
En al wil ik nu geene poging doen om des Ministel'S plannen overhoop te werpen, 
de bezwaren, die tegen de uitvoering bestaan, heb ik toch gemeend te moeten 
memOI'eel'en. Dit is, geloof ik, de plicht van den volksvel'tegenwool'digel', die niet 
alleen met het tel'l'ein bekend is, maal' ook meent, dat zuinigheill moet wOl'den 
bell'acht, Wij hebben geen geld uit te deelen, Alles moet uit de belastingen WOI'
den opgebracht, en wanneel' men ook belastingen moet hetTen om verwaarloosde 
jongens tot e~ne betel'e conditie te brengen, dan heb ik daarvoor wel iets ovel', 
omdat het de plicht is \'an den Staat, maal' ik geloof niet, dat men die jongens 
moet installeel'en op een voet, ongeveel' gelijkstaande met die van kostjongeheeren, 
Ik ben althans huiverig om de penningen del' belastingschuldigen daarvoor te zien 
aanwenden .. , , 

Indien wij ons niet behoefden te binden dat het nieuwe gesticht te Avereest 
gevestigd zal zijn, maar op het domein Ommm'Schans, dan zou ik den Minister 
het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens zem' gaarne willen toestaan; ik zou alleen 
deze l'estrictie willen maken, dat niet onherroepelijk nu reeds besloten wOl'de tot 
de vestiging op het terrein dat tegenwoordig Veld zicht heet, 

De heel' IIELDT: Een groot euvel, dat de opleiding van verwaarloosde jongens 
van Rijkswege nog heeft, is, dat zij el' niet worden gehonden tot zij zelfstandig 
in de maatschappij kunnen optrenen en in hun onderhoud voorzien. Ik denk hiel'bij 
aan andere dprgelijke inrichtingen, bij vOOl'beeld aan de weeshuizen; daarin wor
den de jongens gehouden tot hun 20ste, 21 ste jaar, een leeftijd waarop zij een 
ambacht voldoende kunnen hebben geleel'<l om zich in de vrije maatschappij te 
kunnen redden. De vel'blijftijd in de Rijksopvoedingsgestichten daarentegen is slechts 
2, 3 of 4 jaar, zoolang de sll'aftijd duurt, 

Nu wil de Minister in de inrichting, waarvoor dit wetsontwerp strekt, de jon
gens, tuin-, bosch-, en veldal'beid doen aanleeren , in tegenstelling van die te 
Alkmaal' en te Doetinchem, waal' gewoon ambachtsonderwijs wordt gegeven, Op 
zich zelf beschouwd juich ik dit toe. Eene opleiding in bedrijven waarin op het 
platteland voornamelijk arbeid wOl'dt gevonden kan zeel' goed zijn V001' jongens 
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van het platteland, terwijl zoodanige opleiding, gegeven aan jongens uit steden 
en vool'al uit gl'oote steden, alleen geschikt is om het doel del' afzondm'ing en op
voeding geheel te doen mislukken, Zooals ik reeds gelegenheid had op te merken, 
wordt de opleiding in de gestichten niet voltooid, het aangeleel'de zal dus on vol
doemie zijn voor de jongens om zich er in de maatschappij onafhankelijk mede te 
ku nnen redden en zich in die stl'eken van het land te vestigen, waar arbeid in 
hun bedrijf wordt gevonden en daarmede den kost te vel'dienen, Hoe zal het zulke 
jongens gaan, wanneel' zij veld- en del'gelijken arbeid hebben aangeleerd, die in 
de gl'oote gemeenten niet wordt beoefend en waarin zij dus geen werk kunnen 
vinden? Zij komen dan bij hlllll1e familie en in de kringen waarin zij vroegel' 
verkeel'den en waal'uit de justitie hen wel~schte te redden, tel'ug, bijna even on
beholpen als vool'heen en het verblijf in de gestichten zal V001' de jeugdige deug
nieten veeleer verderfelijk geweest zijn; het zal voo l' een groot deel zijn doel heb
ben gemist, 

De vraag is nu of het de bedoeling van den Ministel' is, om in de nieuwe in
richting te Avereest bij voorkeur jongens te plaatsen die op het platteland tehuis 
behoOl'en, Eene ongeveer gelijkluidende vraag werd reeds gedaan in de afdeelingen, 
maar het antwool'd door den Minister gegeven, slaat niet geheel op hetgeen be
doeld werd, 

De Ministel' zegt in zijne Memorie van Antwoord 0, a, : 
"Dat terrein leent zich tot het ondel'wijs in en het verrichten van veld- en tuin

arbeid, zoomede tot de boschcultuur , waal'mede de vel'pleegden zich na hun ontslag 
een behoorlijk bestaan zullen kunnen verzekeren, lIet aanleeren van eenig ambacht 
is daarmede echter niet onvel'cenigbaal', 

Het aanvullen al dadelijk van uen veld-, tuin- en boschat'beid, behalve met het 
maken van manden en het slaan van tou w, met heL beoefenen del' houtsnijkunst 
en van andel'e hu isindustrie, V001' zoo vel' daal'toe gelegenheid is te vinden, kan 
een geschikt complement zijn van den in den wintel' dikwijls te staken veldarbeid, 
Ook aan het ondel'wijs zoo wel del' jOllgel'en als der meer vol wassenell zal groote 
zorg moeten wOl'den besteed," 

Mijne opvatting van deze toelichting is, dat de Ministel' , behalve den veldarbeid 
enz" zekeren arbeid wil doen ondenvijzen, welke des wintel's in den huiselijken 
hing kan beoefend worden en waal'merle de jongens, ook als zij volwassen zijn, 
geheel of gedeeltelijk vergoeding zullen vinden VOOI' hp.t alsdan te derven dagloon, 
waarmede in het onderhoud moet wOl'den voorzien, Deze bedoeling juich ik ten 
zeerste toe, 

Maar hoe daarmede nu wedel' het aanleel'en van het touwslaan te rijmen is, 
begl'ijp ik niet, Met den vorigen geachten sprE'ker ben ik het geheel eens dat 
touwslaan op zich zelf een métier is dat men in deze gestichten niet ondel'wijzen 
moest, Het is een van de minst loongevende bellt'iJven, en el' zijn maar zeer weinig 
gemeenten in het land, waal' de jongens dat bedrijf kunnen voortzetten, En touw
slaan is allerminst een tak van indusLI'ie, dien men des wintel's aan den huiselijken 
haard beoefenen kan, In elk geval zou ik dus den Minislei' aanraden, dat touw
slaan niet te doen onuel'wijzen, 

Manden maken is nog iets anders, Op zich zelf is het ook een van die mindere 
en minloonende bedl'ijven, die wel het laatst dOOl' iemand gezocht wOl'den, doch 
het kan el' nog mede dOOl'; en manden maken kan bovendien heel goed des winters, 
als nevenbedrijf in den huiselijken kring worden beoefend, 

Hoezeer ik dus het denkbeeld van den Ministet' kan huldigen, om een deel der 
jongens V001' veldarbeid en vel'Schiliende huisvlijtal'beid op te leiden, dl'ing ik er 
echtel' ernstig op aan, dat voor die opleid ing uitsluitend bestemd worden jongE'ns 
van het platteland, in wiel' omgeving die bedrijven worden beoefend, 
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Voo I' hen bestaat dan het vooruitzicht dat zij, in het vrije leven tel'uggekeerd, 
in de plaats hunner inwoning wede I' werk kunnen vinden in het bedrijf uat hen 
min of meel', doch altijd slechts gedeeltelijk, in het gesticht is aangeleerd. 

De heel' SMIDT, lJlitzistpr va" .Justitie: DooI' den geachten spreker uit Ommen is 
zeel' te I'echt de opmeJ'king gemaakt, dat het hier zake is van een gesticht, niet 
voor spitsboeven, maal' tot opvoeding van knapen. Tndel'daad, het betreft hiel' de 
opvoeding van Hijkswege van jeugdige pel'sonen, die, wanneer zij met bewustheid, 
met besef, met oOl'deel des ondel'scheids gehandeld hadden, zich aan eene stmf
bare daad zouden hebben schuldig gemaakt, doch die, vool'tgekomen uit eene om
geving, die zich niet bekommel'de om hetgeen zij deden, de hoop en het vertl'ouwen 
niet hebben verbeurd, dat zij doOi' eene goede opvoeding nog zullen wOl'den nuttige 
bUI'''el's van de maatschappij. lIet publiek belang, daal'bij betl"Okken, is de reden 
waal'om ook in het nieuwe Wetboek van Stl'afl'echt de bevoegdheid tot plaatsing 
van del'gelijke pel':Sonen in een Rijksopvoedingsgesticht aan den rechtel' wel'd ver
leen'!. Naar ik geloof, te I'echt. Ten minste, met volie overtuiging zou ik ook nu, 
wanneel' het eene dergelijke bepaling betrof, de vel'dediging daal'van op mij nemen, 
niet alleen uit een theoretisch oogpunt, maat' ook wegens de feitelijk gebkkell 
goelle I'esllitaten, na tie el'Val'ing dienaangaande opgedaan. 

Wanneer het nu juist ware, wat de geachte afgevaardigde, de heel' Van Alphen, 
aan zijne opmerking toevoegde, dat de inl'ichting van het gebouw, zooals het op 
de ovel'gelegde teekening is olltwol'pen, de karaktertl'ekken zou dragen van eene 
gevangenis voor misdadigers, zou ik de eerste zijn om te erkennen dat het weinig 
beantwool'dde aan hetgeen bedoeld wOI'dt. 

Maal' ik geloof dat hiel' een misvel'stand bestaat. Het is mogelijk dat er zekel'e 
hiel'oglyphen op de teekening staan, waarvan ook ik de beteekenis niet dadelijk 
zou kunnen opheldel'en, maal' hiel'van kan ik de "erzekel'ing geven, dat wel eClle 
gmcht rondom het gebouw zal worden gegraven, maal' dat van een ringmuur 
daarnevens geen spral<e is. Vel'moedelijk zullen de dool' den geachten sprekel' be
doelde flglll'en, die op de situatieteekening vOOl'komen, iets anders moeten aan
duinen, misschien boom en of heestr i's, of iets del'gelijks. 

In vel'band met het algemeen kul'aktel' van het gesticht. heeft ook de geachte 
afgeyaal'digde uit AmstCl'dam, de heel' ITeldt, eene opmerking gemaakt. Wanneel' 
ik den geachten spreker gOCll begl'epen heb. dan heeft hij eene hoofdgrief, die 
daarin bestaat, dat de opvoerlelingen niet in het gesticht blijven tot zoodanigen 
ll'cftijd dat zij geheel zelfstandig en onafhankelijk van andet'en in de maatschapp'.Î 
lwnnen optreden. De Vergadel'ing Yel'gunne mij dit olldel'wel'p tel' zijde te laten. 
De grief, ware zij al juist, is toch niet gericht tegen het VOOI' tel dat op dit 
oogenblik de Vel'gadel'ing bezighoudt, maal' het zou een bezwaa,' zijn tegen het 
Wetboek van Stl'afrecht, want daal'În is bepaald tot welken leeftijd de rechtel' de 
plaatsing in opvoedingsgestichten kan gelasten, 

De heel' Van A Iphen heeft ook bedenl<ing geoppel'd tegen de voorgestelde plaats, 
llij zou zich met het vooI'stel kunnen vereenigen wanneel' slechts de vrijheid we,'d 
gelaten aan den Ministel' - een vel'trouwen waarvoor ik hem dank zeg -- om 
het gesticht ook te vestigen in de gemeente Ommen. Nu zou ik evenwel onopl'echt 
zijn, indien ik niet vel'klaal'de, dat, wanneeJ' uit het wetsontwerp ook wel'd weg
gelaten de bepaalde aandu iding dat het gesticht geplaatst zou worden in A vel'eest, 
bij de uitvoering der wet de vestiging toch zou geschieden op de plaats die nu 
is aangewezen. 

In zoovel'l'e is het dan ook veiliger het wetsontwerp te laten zooals het is , dan 
weet de Vel'gaderil1g wáál'Over zij stemt, en de Regeel'Îng welke beteekenis aan 
den uitslag nel' stemming te geven is, I: 
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Het is ook niet dan nà langolul'ig bel'aad en degelijk, zelfs pel'soonlijk ondel'zoek, 
dat de nu aangewezen plaats is uitgekozen, 

De geachte afgevaal'digde zou echter de vOOl'keur geven aan de bestaande oude 
gebouwen van de bedelaal's, Ik heb daal'tegen dl'ieël'lei opmerking, 

In de eel'ste plaats: men moge meenen dat eene algemeene benaming, in den 
lande gebruikelijk, geen invloed behoort te hebben, toch dient el' l'ekening te 
wOI'den gehouden met het feit, welke beteekenis in het algemeen el' aan gehecht 
wOl'dt, Men raadplege de opinies, wanneer van iemand gezegd wOI'dt: hij heeft te 
Leeuwal'llen gezeten of wel hij is in ne Schans geweest. En waal' wij hiel' te doen 
hebben met jeug.lige pea"onen, van wie men nuttige blll'gel's wil maken, die men 
in de maatschappij hun kost wil laten verdienen, gelijk nu gelukkig met velen 
uit de opvoedingsgestichten 't geval is, daar moet men nauwlettend waken dat 
zij niet reeols van te vOl'en in de oogen van het publiek een Kaïnsteeken op het 
voorhoofd dragen, 

De tweeue reden is , dat de gebouwen, die vl'oegel' gediend hebben voor de 
bedelaal'S , wat de inwendige inl'ichting betreft, geheel ongeschikt zijn VOOI' een 
opvoedingsgesticht, 

ledel'een die de oude lokalen gezien heeft, moet de overtuiging verkl'egen heb
ben dat, waal' het jongelieden betreft, die èn pbysiek, èn mOI'eel, èn intellectueel 
opgebeul'd moeten worden, hun niet eene plaats worde vel'stl'ekt in lokalen, waal' 
gebrek is aan licht en lucht, die uit een hygiënisch oogpunt niet zijn aan te 
bevelen en wiel' ruimte bovendien veel te wenschen overlaat, 

Behalve dat ware aan te voel'en dat het Depal'tement van Justitie niet de be
schikking heeft over die oude gebouwen, zou eene del'ue reden deze zijn: Reeds in 
1883, toen de gestichtenwet in behandeling was, is in de stukken en dOOl' leden, 
tel' plaatse bekend, vel'lnelol dat die gebouwen toen I'eeds gebl'ekkig en bouwvallig 
wal'en, Zou men dan vel'standig doen, die vel'vallen gebouwen, waal'aan in jal'en 
niets is gedaan , nu nog wedel' te gaan oplappen en daaman jaal' op jaal' grove 
kosten van ondel'houd en hel'stelling te besteden, zonder daardoor nog ooit te ver
hijgen wat aan de matigste eischen zal beantwool'den? 

Hoezeer ik mij bewust ben, zelf dool'gaande neiging te hebben tot het betracll
ten van zuinigheid, wensch ik toch te waal'schuwen, dat de zuinigheid de wijsheid 
niet bedriege, 

De sommen die benoodigd zijn, heeft de geachte sprekea' gezegd, zijn dan toch 
vel'bazend hoog. 

Ik ontken het niet, dat ik zelf el' inderdaad tegen opgezien heb. Maal' ze zijn 
nu eenmaal noodig. De geachte spl'eker uit Ommen, die op mijn plan heeft tl'ach
ten te beknibbelen, vel'gunne mij echter dit ook te doen ten aanzien van de berekening 
die uoor hem wel'd gemaakt. 

De te hooge schatting van den geachten spl'ekel' spl'uit hicl'uit voort, misschien 
ten gevolge van onvolledige toelichting, dat het tel'l'ein dOOI' hem in rekening 
gebl'acht, te gl'oot is genomen, 

Dat tel'I'ein, het kan trouwens blijken uit eene meting op de teekening, be
draagt ongeveer 80 hectaren, Nog al eenig verschil bij de dool' hem genoemde 
oppervlakte. En ik zou het toch ook nit>t gaal'l1e gl'ootel' hebben, El' moet wel 
ruimte zijn. Doch waal' land-, tuin- en boschbouw VOOI' een dergelijk gesticht 
WOI'dt uitgeocfend, moet men daaraan ook geen te groote uitbl'eiding geven; dat 
bemoeilijkt het toezicht, vel'gl'oot de onkosten en leidt tot mindel' opbl'engst, 

Oe geachte spl'ekel' heeft gelijk, als hij zegt dat de gebouwen die el' nu staan 
niet alle geschikt zijn om bij het gesticht te wOl'den gebruikt. De hoeve 0 , a, in 
de nabijheid van het te bOllwen gesticht aan de vaal't, is in ven'allen staat; zij 
zal wel afgebl'oken kunnen wOl'den. Doch die welke gelegen is in de lIabijheid 
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vall dc Ommerschans, is uitstekend en ik heb, hoewel ze mij stm'k betwist wet'd, 
haal' voor deze inl'ichting ,·oorbehouden, als zijnde VOOI' den te dl"ijven land- en 
tuinbouw hoogst geschikt, Wel ligt zij op de uiterste gl'ens van het tCl'l"eill, maar 
dit is niet alleen geen uezwaar, mal\!" kan haal' ook dienstbaar doen zijn al~ plaats 
van toezicht en wachtpost, 

Nu een wool'd over hetge(>n de geachte spreker noemdc de weeldcl'igheiu van 
het plan, 

Daal' ik van den begil1lle af met alle kl-acht heb aangedl'ongen op vel'mijding 
van alles wat noodeloos of luxul"Îeus kon gerekend wOl'den en dit ook later met 
zOl'g Ineende gecontroleel'd te hebben , was ik wel eenigszlIls beklemd ovel' de 
opmel'king van den geachten afgevaardigde, Maal' na hem ten einde toe gehool'd 
te hebben, doet het mij toch genoegen. dat indel'daad Hiet is aangeduid, wat de 
gebezigde qualificatie kan I'echtvaal'digen. 

Alleen toch wel'd in dit opzicht gewezen op de "zeer bl'cede gracht". die rondoll1 
het gebouw geprojecteerd is, Wellicht had die gl'acht VOOI' bet eigenlijke doel iets 
smallel' kunnen genomen zijn, Maal' is dit nu eene weelde? 

Er moet toch zekel' toezil"ht mogelijk zijn op de jongelieden, vooral bij avond, 
en daarvool' moet de aanhool'igheid van het gebouw toch afgesloten zijn. De breedte 
van de gl'acht vel'ool'zaakt ook geene bijzondere kosten; integendeel, zij bespaart 
el', daal' zij ook genomen is naal' aanleiding van de behoeften van het telTeiJl. De 
spede uit die gracht is noodig; zij zal dienen tot de noodige ophooging van het 
tel"1"ein; de kosten van grondaanvoer van elders zouden veel hooger loopen. 

El' is wel gezegd dat, al heeft men niet met spitsboeven te doen, het daarom 
toch niet noodig is de jongelieden in een paleis te huisvesten, 

Wat is te vel'staan onder een paleis? 
VOOI' 200 à 2~O jongens is toch zekel'e I'uimte noodig. Wil men nu enkel naar 

aanleiding van de gl'oote lokalen het gesticht bestempelen met den naam van 
paleis. dan heb ik er geen bez,\aal' tegen, maal' bewijst het niets VOOI' beweerde 
overdaad, Wanneel' mp.n echte,' met het woord paleis, het gesticht als eene SOOl't 
van vOl'stelijk vel'blijf wil aanduiden, dan ZOII ik den geachten afgevaardigde wil
len vel'Zoeken zich de moeite te getroosten eens te gaan omzien naar de tegen
wool'dig bestaande Rijksopvoedingsgestichten te Alkmaal' en te Doetinchem; dan 
zal hij el','al'en dat, wat inl'ichting, vel'blijf en ameublement bell'eft, van een 
vOl'stelijk verblijf geen spl'ake kan zijn, En ook dit gesticht zal op geen andel'e 
wijze worden ingericht, De lokalen ja, die zijn wim , maal' men bedenke dat bij de 
tegenwool'dige eischen, en te recht gestelde eischen, van voldoende lucht en van 
nachtelijke afzondel'ing. dOOI' alcol'es. die lokalen inderdaad l'uim moeten zijn, Men 
moet tevens niet vel'geten dat meel' en meel' in de maatschappij de hygiènische 
eischen op den voorgrond tl'eden en dat daal'mede terdege rekening moet gehouden 
wOI'den, als el' el'l1stig spmke zal zijn van physieke en moreele opvoeding van tal 
van jongens, 

Eindelijk de bedenkingen van de beide geachte afgevaardigden met betrekking 
tot de wel'kzaamheden die de Regeel'ing vool'l1emens is in dit opvoedingsgesticht 
bij voorkeul' te laten venicflten, 

Naar ik meen heeft geen van beiden zich vel'klaard tegen de hoofd werkzaamheid , 
als bedl'ijf , namelijk de uitoefening van den landbouw, En in ZOOl'el' ben ik het 
ook eens met de beide geachte afgevaal'digden, dat het niet de bedoeling moet 
zijn, daal' uitsluitend den landbouw te laten leel'en, Landbouw - tuinbouw en 
boschcultuur daaronder begrepen - neem ik wel aan als hoofdrubl'iek, maal' 
daal'l1evens is het voomemen el' het een of ander bedl'ijf mede te vel'binden, Zoo 
is genoemd het manden maken ell tOllwslaau, Over het algemeen zijn bedoeld al 
zlIlke werkzaamheden die geoul'ende den winter of op dagen, waarop men niet in 

.' 
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de open lucht kan werken, kunnen vel'richt wOl'den en nuttig zijn, Dit wel'k wil 
men ook ooen leel'en en ven'ichten doOI' die opvoedelingen, die blijken niet of 
vool'alsnog niet geschikt te zijn VOOI' werk in de open lucht. 

Mandenmakel'ij is eene wel'kzaamheid, die te allen tijue in huis of schuur kan 
velTicht wOl'den, Tot nog toe wel'u daaman in geen van de beide anrlel'e gestich
ten gedaan, Mantienmakel'ij is eene wel'kzaamheid , die ook uitnemend niet als 
hooftlbedl'ijf kan wOl'den uitgeoefend, en soms ook \luttig en \loodig kan zijn VOOI' 
het landbouwbeul'ijr zelf, 

Wat de touwbaan bett'eft, wil ik, na (Ie opmerkingen van de beide geachte 
spl'ekel's, die ik in deze aangelegenheid als el'val'en leidslieden aanme)'k, zeel' 
gaal'ne in overweging nemen, of het wel zaak is, dat bedl'ijf te beholulen Ze 
mogen evenwel niet uit het oog vel'liezen, dat ook VOOI' oef()ning iets noodig is 
en dat Cl' ook werkzaamhei.1 moet zijn \001' jongelieden, die blijk geven rlat zij bij 
voorbeeld dOOI' gebl'ek aan intellect, niet iets andel's kunnen \'el'l'ichten, Op uit 
oogenblik is Cl', niet zontlel' eenig nut, eene lijnbaan op den JCt-uisbel'g bij 
Doetinchem, Het lag in het denkbeeld, om, wanneel' de bezwal'en geoppel'll doOI' 
de geachte spl'ekel's mij niet tet'ughouden, de touwbaan van den Kruisbel'g over 
te brengen naai' het gesticht Veldzicht , omdat Cl' aan den ICt-uisbel'g behoefte 
bestaat aan uitbl'eirling van de bestaande be<l!'ijven en het mij vool'komt l'aatlzaam 
te zijn, niet alle bedl'ijven in alle gestichten te hebben, Het is ook hiel': 'lui trop 
embrasse mal étrpÎnt, en het is tevens lwstbaal', omdat men VOOI' de yel'Schillende vakken 
ver5chiJlen,le bazen of leermeestel's moet hebben met de noodige toestellen en matel'Îalen, 
Ook in dit opzicht is het raadzaam, eenige vel'rleeling en schei,ling te maken, 

Eindelijk, moge men, naai' aanleiding van de opmerkingen van den heel' Helrlt, 
in aanmel'king nemen, dat hetgeen omtrent den arbeid in de opvoedingsgestichten 
is gezegd, nict in absoluten zin moet wOl'den genomcn, Als het op .le \1itvoering 
aankomt, moet naar om tandigheden wOI'den gehandeld, Men maakt VOOI' del'gelijk 
ge ticht ecn algemeen plan, maal' bij de \1itwerking valt el' VOOI' hen, die daal" 
mede belast zijn, wat de bijzondel'heden betl'ert, dikwijls nog veel te leel'en, Zoo 
geloof ik gaal'l1e met den geachten sprekel' dat het in zekel'e gcringe mate, Illlttig 
zou kunnen zijn om in dit gesticht een weinig ondel'\vijs in het timmet'en te 
geven, niet als vak (dat zou men moeten behonden aan den KI'uisbel'g en in 
Alkmaa)'), maal' om in den tijd, waal'in men anders niet kan wel'ken, aan die
genen, die \'001' lanrl- en tuinbouw opgeleid worden , de handigheid bij te brengen, 
met hamel' en zaag te kunnen omgaan, wat in het land· en tuinbouwbedl'ijf en 
ook bij de boschcultuul' dikwijls zeel' nuttig is, 

Vet'der moet men bij een pl'ogl'amma \'an wel'Kzaamheden als het hiel' betl'eft, 
nimmei' vergeten, dat cene belangl'ijke wel'kzaamheirl altoos ovel'blijft, en, ofschoon 
dOOI' de geachte spl'ekel's niet genoemd, toch eigenlijk de hoofdzaak, namelijk de 
vOl'ming van het hoofd en zooveel mogelijk ook vall hal't en kal'aktel', tel'wijl ook 
het ondel'wijs in de zoogenaamde hui vlijt hiel' eene plaats zonde vinden. 

De heel' VAN ALPHEN: EI' is alle reden om den Minister dankbaal' te zijn voor 
de welwillende wijze waal'op hij de door mij gemaakte bedenkingen heeft willen 
I'escontreeren, Mijn hoofdbezwaal' is niet opgelost, wat trouwens ook nauwelijks 
te lool-ûen was, Met het oog op eene mogelijke nadere overweging van de plan
nen , was dOOI' mij verzocht om ook de gemeente Stad-Ommen ill het wetsontwel'Jl 
te noemen, De Minister heeft daartegen evenwel bedenking Waal'om begl'ijp ik 
niet, Want zooals uit tie voorgelegoe plannen blijkt, ligt een gedeelte van het 
tel'l'ein ook in de gemeente Stad-Ommen, EI' zou dus niets tegen zijn om te zeg
gen: het RijksopvoedingsO'esticht zal wOl'oen opgericht in de gemeente Avel'eest ell 
Stad-Ommen, 
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Nu de Ministel' bij vool'baat echtel' elk denkbeeld van nadere overwegieg wenscht 
te eeal'teeren, begl'ijp ik dat ik op verwezenlijking van mijn denkbeeld niet be hoei 
te rekenen De Minister is weder teruggekomen op het denkbeeld om de jongelieden 
niet te brengen op het tel'l'ein van het oude Ommel'sch,\ns, omdat hun daal'door 
het Kaïnsteeken op het voorhoofd zou wOl'den gedl'ukt, lIet klemmende van die 
lewel'ing kan ik niet inzien, De Ministel' kan eIken naam aan het gesticht geven, 
en ik geloof dat dan spl)edig de naam van Ommel'schans zoude zijn uitgesleten, 

De Ministcl' heeft met nadruk bestl'eden de bewel'ing dat het plan weeldel'ig 
zoude zijn, Ik heb I'eeds gezegd dat wij niet in staat zijn gesteld om dit in bij 
zondel'hed en te bewijzen" , , 

Intusschen el'kent rle Mini~tel' dat hij el' zelf heeft tegen opgezien om wik een 
aanzienlijk bedmg aan te vl'agen, Ik kan mij dit best begrijpen; Zijne Excellentie 
is el' van huis uit ook niet op aangelegd om het geit! te vermol'sen, maal' was hij 
alzoo van gcvoelen rlat het eene aanmCl'kelijke som was, dat een zwaar offe!' wenl 
gevel'gd, dan meen ik, wal'e el' in (Iie dispositie van geest toch wel wat meel' te 
dl'llkkcn geweest, Ik gcloof dat degeen die het plan gemaakt heeft wel wat is 
verleid gewol'(len doOI' de ongelimiteer,le ruimte van tCl'I'ein die te zijner beschik
king was, Indien hij zich had moetcn behelpen op cen bestaand klein tel'I'ein, had 
hij dezclfde inl'idlting kunnen ontwel'pen en zou het minder geld hebben gekost, 

Nu zegt rle Ministet, dat wnt ik omtl'ent den l'ingmllul' gezegd heb niet juist is, 
wel omtrent de gl'acht. Ik ben vel'heugu d,ü te hool'en; ik had vemomen dat èn 
een ringmuuI' èn een gl'acht wel'den gepI'ojecteel'u. De gl'acht moet el' zijn VOOI' 
afsluiting bij nacht , doch ik ben blij te hOOl'cn dat wij geen I'ir.!!:muur kl'ijgen. [k 
zou dit ook onzin vinden waal' men .Ic ,jongeli eden gedurenrle een gl'oot gcdcelte 
van nen dag land- en tIlinbouw laat vel'riehten, waal'dool' zij dus vanzclf buitcn 
zijn. Dc gl'acht zal dus alleen dienen voor veiligheid bij nal!ht 

Dat de specie uit de gl'acht ZOu kunnen dienen VOOI' ophooging van hct tCITcin 
heb ik Hiet onderzocht Wanneer de Ministcl' in dezen tijd van het jaar de gmcht 
wil laten maken, geloof ik niet dat dit goed gezien is. Wil hij het à tout prix 
doen, dan zou hij in die vrij laag geIegeIl terreinen allicht in baggel'\vel'k vel'
vallen en ik geloof dat daardoor het plan aanzienlijk zou I'ijzen in de kosten. 

De Minister heeft ook gczegd dat ik ovel'dreef aangaande de gl'ootte van het 
tel'l'ein, Wij hebben vanwege de Commissie gevraagd eene schets te mogen ont
vangen van het telTein Ommel'schans, Dat is 807 H. A, groot volgens cene opgave 
in het Voorloopig Vel'slag, doOI' de Regeel'ing in de Memol'ie van AntwooI'd nict 
weel'sproken, en aangezien gecn gl'oottc genoemd wOI'dt, maal' men op de sl!hets 
ziet dat ongeveer de helft van het tel'l'ein wordt ingenomen voor het gesticht, 
moet men tot de conclusie komen dat el' minstens 300 11, A. in beslag gcnomcn 
zullen wOI·den. Ik meen mij daardooI' voldoende gel'echtvaal'digd te hebben omtrent 
dit punt van overdl'ijving .... 

Met den aal'd van het gestichtswel'k, kan ik mij, na de mededeelingen des 
Ministers , nu wel vel'eenigen, Alleen vind ik het bc(lenkelijk dat men hen te uit
sluitend met landbouw wil bezighouden. De meeste jongetjes zijn uit de steden 
afkomstig en zijn van huis uit niet aan den landbouw gewend, Ik zou daal'om 
wel willen dat ne tuinbouw wat meel' op den vOOl'gl'ond wel'd gesteld, omdat dc 
jongens daarin beter kunnen leel'en hun kost te verdienen. 

Het doet mij genoegen, dat de Minister geneigd is wat meel' uitbl'ciding te 
geven aan het ambachtsondel'\vijs, daal' toch het meerendeel del' jongens zijnc be
stemming in ambachtsal'beid zal moeten zoeken, vooral timmer- en smidsarbeid, 

Intusschen ik ben het met den Minister eens, dat het eigenlijk ondel'wijs hoofd
zaak moet zijn en daaraan een gl'oot deel van nen dag moet zijn gewijd. 

,,' 
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De heel' HELDT: Ik dank den Ministel' voor het gegeven antwoord, dat in vele 
opzichten bevl'edigend mag wOl'den genoemd. Het doet mij onder andere genoegen, 
dat de Minister ook aan het doen geven van slöydomlel'wijs wil denken, Waal' ik 
echter nog voor waa,'schu wen wil is, dat men zich hoede VOOI' tweeslachtigheid, 
rlat men bUv, niet deels ambachts- en deels landbouwonderwijs geve aan denzelfden 
jongen; het een Of het andel', tenzij het ambachtsonderwijs van eene SOOl't is dat 
's winters, als het veld niet kan wOI'den bewet'kt, thuis kan wOl'den uitgeoefend, 

Tot mijn leedwezen heeft de Ministel' niet beantwoOl'd de dOOI' mij gedane vl 'aag, 
of el' op zal wOl'den gelet, dat jongens uit gl'oote steden gezonden wOl'den naai' 
een gesticht, waal' ambachtsondel'\vijs gegeven wOI'dt, en die van het plattelaml 
naar deze nieuwe inrichting waal' het landbouwbedrijf als hoofdbedl'ijf zal wOI'deu 
beoefend, 

Waal' ik in mijne eel'ste I'ede spl'ak ove,' den korten dUUl', die de jongens maal' 
in een gesticht vertoeven, was dit in verband met de laatste vmag, Werd to<:h 
de opvoeding in de gestichten Vool'tgezet tot het 20ste of 21 ste jaal', dan zou el' 
niets tegen zijn, dat een jongen uit den !Iaag of Amsterdam werd bestemd om 
opgeleid te wOl'den in veld- en del'gelijken al'beid, "I'ij bedreven als hij in deze 
SOOl't van arbeid bij zijn ontslag zou kunnen zijn , zou hij zich kunnen vestigen 
waal' hij vel'koos en hij al'beid kan vinden, Doch doorgaans is de stl'aftijd te be
pe,'kt en kunnen de jongens geduI'ende dien kOl,ten tijd welke zij in de gestichten 
ve,'blijven, uiet voldoende een vak leel'en. Daarom moet l'ekening worden gehoudeu 
met de gemeente of de stt'eek waal'uit de jongen gekomen is, waal' hij zich na 
zijn ontslag weder zal moeten vestigen en dus al'beid moet kunnen vinden . 

Ten slotte nog eene opmet'king, waal'toe een blik die ik in de teekeningen, 
welke thans op de Ministet'stafel liggen, sloeg, mij aallleiding geeft, Zij betreft de 
illJ'ichting van de ziekenzalen. Vel'gis ik mij niet, dan huldigen, vooml bij het in
richten van zieken lokalen , de medische autol'iteiten het stelsel van gestrenge af
zondering VOOI' besrnet.telijke zieken, tel'\vijl volgens de hiel' liggende teekeningen 
,Ie lokalen voo I' besmettelijke ziekten onmiddellijk gl'enzen aan de andere Zieken
zalen en toegang el'langen dOOI' denzelfden gang waarmede de gewone ziekenzalen 
bereikt wOI'den. 

Dit geeft mij aanleiding den Ministel' te vragen: of over de inrichting del' zieken
zalen eene medische autOl'iteit gel'aadpleegd is, en zoo dit het geval niet is, ben 
ik zoo Vl'ij Zijne Excellentie aan te raden dit alsnog te doen, opdat niet heel 
spoedig eene kostbal'e \'el'bouwing voor !tfzondel'ing van lokalen VOOI' besmettelijke 
ziekten moge volgen, 

De heel' SMlDT, lJlin;stcl' Vfm Justitie: Den geachten afgcvaal'digde uit Amsterdam 
v!'aag ik vel'schooning .Iat ik vel'zuimu heb eene dOOl' hem gedane vraag te beant
wool'den, namelijk: of het in de bedoeling ligt om de jongens, afkomstig van het 
platteland, te bl'engen in het nieuwe gesticht en niet de jongens uit de steden, 
rIet antwool'd staat, meen ik, eigenlijk reeds in de stukken, Maal' laat mij dit 
daaJ'van zeggen. Het hoofddoel is indel'daad om degenen, die van het platteland 
afkomstig en daal'dool' meel' geëigend zijn om in de open lucht te wel'l<en, te 
brengen te Avereest, maal' niet onbepaald. Ik ben het nl. niet eens met den 
geachten spreker wanneer hij meent dat VOOI' degenen die afkomstig zijn uit steden, 
de land- en tuinbouw, ook met het oog op hunne toekomst, zou zijn een onge
schikt vak, Vool'al wat den tuinbouw betl'eft, geloof ik dat het tegenoveJ'gesteltle 
het geval is. Ten aanzien van dit opvoedingsgesticht zou ik voorloopig bijna nog 
meel' hechten aan tuinbouw dan aan landbouw, maal' het een is van het ander 
niet te scheiden, I3ovendien, juist VOOI' (Ie velen, die uit steden afkomstig, een 
sCJ'ophuleus gestel bezitten, i~ het werken in de open lucht hoogst heilzaam. 
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Daarom zullen niet uitsluitend platteland bewoners voor tuinbouw wOl'den bestemd, 
maal' zal men naar omstandigheden moeten haudelen en rekening moeten houden 
met de indivirlualiteit van bijna ieder die in deze gestichten eene plaats moet vinden, 

VOOI' het oVeL'ige zal ik de pl'actische opmel'killgen del' beide geachte leden, die 
ik als zaakkundigen aanmerk, gaal'lle alsnog ernstig nagaan, 

Op de nog gedane vl'aag ten aanzien van de inrichting del' ziekem.alen , kan ik 
mededeelen dat geneeskundigen geraadpleegd zijn. Ik durf echtel' de eischen del' 
geneesknndige wetenschap bij dit gp.sticht niet toepassen: de kosten zouden nog 
vl'ij wat hooge I' worden. Bij voorbeeld indien men het bamkkenstelsel hiel' in toe
passing zou willen brengen. Maal' uit een hygiënisch oogpunt is een uitsluitend 
barakkenstelsel ook niet noodig, Met goed gevolg, wOl'dt hiel' te lande zeker gemengd 
stelsel toegepast, dat in de verte in het ondenvel'pelijk plan , zoo goedkoop moge
lijk, is gevolgd. DOOI' een doorgang kan men wel is waal' ook uit de ziekenzalen 
komen tn het gedeelte VOOl' besmettelijke ziekten bestemd. Maal' gelukkig komen 
.leze in dergelijke gestichten weinig voor. Mocht dit echter het geval eens zijn, 
dan kan de binnendoorgang wOI'tlen gesloten, en geeft eene buitendeuI' tot het 
ve l'trek voor besmettelijke zieken toegang, 

[Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.] 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

Ondersllheidene leden begroetten dit wetsontwerp met ingenomenheid, 
Velen achtten het goed gezien om het op te richten gesticht in de ge
meente Avereest te vestigen en het den naam van Veldzicht te geven. 
waardoor de minder gunstig bekende naam Ommel'scl/ans is vermeden, 

Sommigen achtten het niet overbodig tegen eene te weelderige in
richting van het nieu we gesticht eene waarschuwende stem te doen 
hooren, Hebben de jongon.s het te Veldzicht te goed. dan is het gevaar 
niet denkbeeldig, dat ouders ten aanzien der verool'deeling hunner 
zonen tot plaatsing in het nieuwe Rijksopvoedinsgesticht onverschillig 
worden of haar wellicht. niet ongaarne zien, 

Eenige leden konden zich vereenigen met het voornemen der Regee
ring om in de nieuwe inrichting in hoofdzaak land- en tuin bou w en 
boschcultuur te doen uitoefenen, Enkelen meenden. dat het voor jon
gens uit steden afkomstig minder gewenscht is den land- en tuinbouw 
te beoefenen, dan een ambacht te leeren, Anderen deelden in die mee
ning niet, Huns inziens zouden de stedelingen, in den landbouw en 
aanverwante bedrijven geoefend. later zich ten platten lande gaan ves
tigen. hetgeen met het oog op de overbevolking der steden niet anders 
dan in het algemeen belang kan zijn. Zg wezen vervolgens hierop, dat 
de gezeten arbeider. die in den tuinbouw bedreven is. daarin eene 
bron van bijverdiensten kan vinden. welke hem in menige levensom
standigheid ten goede kan komen, 

Met het oog op de omstandigheid. dat er voortaan drie Rgksopvoe
dingsgestichten zullen zijn, twee op het platteland en een te Alkmaar, 
werd door eenige andere leden de meening voorgestaan, dat het over
weging verdient het gesticht te Alkmaar voor jongens uit de steden te 
bestemmen en de beide anderen voor jongens afkomstig van het plat
teland, In het eerste gesticht zouden dan zooveel mogelijk ambachten, 
in de beide andere land-, tuin- en boschbou IV moeten worden aange-
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leerd, Wederom anuere leden konden zich met eene zoo streng volge
houden classificatie niet vereenigen, Voor de toekomst van vele uit steden 
afkomstige jongens, is het van belang, dat zij eenige bedrevenheid in 
tuinbouw opdoen, Dit kan hun bter te pas komen, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer, 

(28 October 1892,) 

De heer SMIDT , lJlillister van JUSlitif: De wenk om te waken tegen te weeldm'ige 
inrichting van het nieuwe gesticht, zal volgaarne wOl'den behal'tigd. Niettemin 
moet de inl'ichting van het gesticht toch zóó deugdelijk en doelmatig zijn, dat 
volkomen gezol'gd kan wOI'den VOOI' eene goede opleiding en opvoeding van de 
daarin geplaatsten. 

Ovel' den al'beid , die in het nieuwe gesticht zal geleel'd en vel'l'icht wOI'den, is 
alleszins verschil van meelling mogelijk. Wanneer men de staten nagaat, die bij 
de Memol'ie van Antwoord aan de andel'e Kamel' zijn overgelegd, dan blijkt daal'uit 
dat het getal jongens, afkomstig van het platteland, betrekkelijk gl'ootel' is dan 
in den regel vel'lnoed werd, en dat juist ook met het oog daarop, het inderdaad 
gcwenscht is, eene inl'ichting te hebben, waal' land, en tuinbouw en ook bosch
teelt behooren tot de weI'kzaamheden, waartoe de jongens opgeleid knnnen wOI'den. 

Zal intusschen het gesticht uitsluitend dienen VOOI' hen die van het platteland 
komen 7 Ik meen dat men niet al te systematisch pn daal'omtl'ent dus niet te 
bepel'kt moet te werk gaan; ook V001' hen die uit steden komen kan het doelmatig 
zijn ondelTicht en opleiding te ontvangen speciaal in den tuinbouw, Voor hun 
latm'en tel'ugkeel', zij het in de steden, is bedl'evenheid in tuinbouw niet gel'ing 
te achten. Zoowel in de steden toch, als in h:1l'e nabijheid kan dat bedl'ijf eene 
goede toekomst vel'zeliCl'en. Het wordt tl'ouwens in het Vel'slag zelf in het algemeen 
ook wel wenschelijk geacht dat cie bestemming rlel' dl'ie gestichten vel'schillend zij, 
maal' tevens wOl'dt daarin de meening uitgedl'ukt, dat de classificatie niet te stl'eng 
moet wOl'den volgehouden. lIiel'mede kan ik mij geheel vereenigen. EI' komen ge
vallen VOOI', waal'in de physieke toestand ,Iel' jongens dl'ingend vOl'r!el't dat zij 
veelvultlig of voortdurend in de open lucht komen en werkzaam zijn. Men moet 
buitendien de gl'enzen niet te steil en te streng nemen, omdat I'j' ook hufparbeid 
is, die van zeer groot belang in de maatschappij kan zijn en tot de verdiensten 
van het gezin kan bijdl'agen. 

Eindelijk mag niet uit het oog wOl'den verlol'pn, dat geen te uit luitende be
stemmiug aan het nieuwe gesticht mag gegeven wOI'den, omdat er ook arbeid en 
gelegenheid tot opleiding moet zijn bij mindm' gunstig wedel' en in de wintel'
maanden. Zondel' die gelegenheid en zondel' doelmatige wel'kzaamheid te zijn, is 
het ergste wat voor dergelijke gestichten rlenkbaal' is, El' moeten dus ook wel 
andet'e werkzaamheden zijn rlan landelijke. Zelfs, inllien ze op zich zelf geen nuttige 
stl'ekking hadden - wat echter geenszins het geval is - zou men in dezen van 
den nood cene deugd moeten maken, 

[Het wetsontwerp wonlt zonder hoofdelijke stemming aangenomen,] 
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Art. 9, 

De wet "all 30 .T ulli 1855 tS(ftalyólad Il U 48) CIl alle llH.Jt de 
tegell woordige wet strijdende voor chl'iften zijn ingetrokken, 

ON'l'WE I~p-MoDlJlmMAN , art, 11 = Art. 9, 

Memorie van Toelichting, 

Zoo als hiAl'voren [zie bI. 138J is betoogd kan met de wet van 
30 Junij 1855 (Staatsblad nO

, 48) ook de geheele regeling der kanton
nale huizen ' van bewaring vervallen , Overigens is het duidelijk dat de 
vele Koninklijke besluiten, etc, waarop de tegenwoordige toestand be
rust, door de nieuwe regeling worden vervangen, 

Jn bet Nader gewijzigd ontwerp van den l\linister Do TOUR VAN BELLINCIIAVE 
is artikel 11 ge\\orclclI art, 9, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(ll October 1883) 

Amendement van den heel' VAN ECK, 

strekkende om art, 9 te lezen : »De wet van 30 Juni 1855 (Staats 
blad nO

, 48) wordt ingetrokken," 

De heel' VAN ECK: De uitdl'ukking, in art. 9 opgenomen, is zeel' gewoon; de 
uitdl'ukking namelijk dat ingetl'okken wOl'den eene wet, in casu de wet op de 
huizen van bewaring, en alle met de tegenwoordige wet strijdende voorschl'iften, 
Nu kunnen die voorschriften, ofschoon ze niet genoemd wOl'den, niets anders zijn 
dan maatJ'egelen van algemeen bestuul', Koninklijke besluiten en misschien ook 
ministel'ieële cil'culail'es. M~U1I' mag de Wetgevende Macht zulke vool'schl'iften in
tl'ekken 7 lIet zijn daden van de uitvoCl'ende macht, en nu zegt al't, !) .~ del' Gl'ond
wet: "De uitvoerende macht berust bij den "Koning." Gaan wij nu intt'ekken 
daden dool' of namens den Koning gepleegd, dan pleegt de Kamel' daden van tie 
uitvoerende macht, en dit kan zij niet doen, want daartoe is zij niet bevoegd, 

Bovendien brengt het begl'ip van de rechten del' Vm-tegenwool'diging mede, dat 
zij zich niet menge in de uitvoerende macht. 

Zoo btlgl'ijpt het ook de I'echterlijke macht. Wanneel' een besluit eens niet mocht 
wOl'den ingetJ'okken dool' de Wetgevende Macht, meene men niet dat zoodanig 
besluit daarom kracht van bestaan zonde behouden. Neen, dan vervalt het, omdat 
de steun aan dat besluit ontbl'eel<t; omdat een besluit del' uitvoerende macht, zal het 
kracht hebben, moet steunen op de wet. ... Wanneer de I'echtel'lijke macht een oOl'deel 
moet uiten over de werking van een besluit, en zij meent dat dit besluit onbevoegde
lijk is genomen of bestaat, dan tl'ckt zij het niet in, maar ontzegt daal'aan alle kl'acht, 

De heel' DU 1'OUR VAN BELLINCHAVE, lIlinister van Justitie: Deze wet is het 
gevolg van het geuiedend vool'schrift van at't. 22 Wetboek van Stmfrecht, De Wet
gevende macht heeft bij dat Wetboek gewenscht, dat ook het gevangeniswezen 
wiel'cl geregeld bij de wet, en dit niet alleen de aanwijzing del' gestichten maar 
ook hunne innel'lijke inl'ichting, Nu vervallen dOOl' de aanneming van deze wet 
alle Koninklijke besluiten en ministerieële aanschrijvingen, gegrond op andere 
wetten Maal' het vC\'schijnsel doet zich voor, dat de tegenwoordige regeling van 
het gevangeniswezen niet steunt op tie wet maal' op Koninklijke besluiten, en acht 
ik het in deze veiliger bij deze wet de vroegere besluiten in te trekken. In elk 
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geval is de bepaling niet schadelijk. El' zoude strijd kunnen bestaan , welnu, men 
make de quaestie bij dit artikel uit j en om alle moeilijkheden te vOQl'komen, luidt 
het dat al wat met deze wet stt'ijdt wordt ingetrokken, 

De heel' VAN EeK: Het wordt thans moeilijk VOOI' mij om mijne WIJZlglllg vol 
te houden, Doch ik kan later bij iedere andere gelegenheid die wijziging op nieuw 
vooI'stellen. Ik mel'k echter tot mijn genoegen op, dat de Ministel' niet heeft tegen
gespl'oken dat dergelijke uitdrukking in de wet niet thuis behoort, Derhalve mag ik aan
nemen dat ook volgens hem, zij eene inbreuk is op de rechten del' uitvoerende macht. 

Maar de Ministel' meent, dat in dit geval dool' mijn vOOI'stel moeilijkheden zou
den ontstaan. Ik geloof het niet, want zoodra andere wettelijke voorschl'iften treden 
in de plaats del' thans bestaande. zullen van zelve de tegenwoordige besluiten vervallen, 

Nu daal'Omtl'ent echter in dezen vel'schil van gevoelen bestaat. geloof ik dat het 
betel' is de quaestie thans niet verder tel' sprake te brengen, 

rllnL Illl1eodcmenl werd al zoo ingctrokkun,] 

OVPJ;t/(tI!f/slJPjJa1iIlf/PJI, 

Art. 10. 

Voor wo veel reeels he taande gebouwcn betreft, hUl door 
Ons voor cen hepaaldell tijd \rordcn toegclatcn dat de gc\yol1e 
strnfgevangellis en het huis vall bewarillg i]] het\l;clfde gchon\\' 
zijll gevestigd, luits heidcn ran elkander zijn afgescheiden, 

Zoolang de gebouwen yoor de b~j\l;ondel'e straf
gevallgcnis te GoriNchem, hedocld in art. 7 SlI hl, 
die voor dc bij7.o]Hlere strafgevangenisscn te 
'8 IIerlofJPllóo8ch Oll te EilUI!tOL'(,//, bedoeld in 
art, 7 suh 2, en die VOOl' de hij7,Ondcre straf
gevangenis tc '8 lIertWIPl/óo.\·C;!, hedoeld in art. 
7 snb 3 dezer wct, nog niet ûjn voltooid, 
,yorden (looI' Ons andere strafgestichten aan
gmyczen tot opncllling dcr ycroordcelclen, waar-

Dit wenl hiel' 
bijgevoegd bij de 
wet vaD 28 .A ugus
lus 1886 (Stb. 130). 

\'001' de genoemde bijzonderc strafgcvangcni, sen 
bestemd zijn, Zoolang de hijwlldcl'e trafgc
vangenis te J,Jme-r,yfoori nog niet is voltooid, 
wordt dool' Ons een aml r gesticht aallgewezen 
tot opnetllillg vml de veroordeelden, waarvoor 
de genoemde bij\l;onderestrafgerangCllis i bestemd, 

Zoolang in de bijzondere strafgevangCJlis te 
LeeUlOardf>11 de inrichting tot a[\I;Ollderlijke op
sluiting nog niet is tot stancl gebracht, onder
gaan de mannen, die tot gevangen i, tmf "aH 
langeren dnur dan \'ijf jaar zijn "eroordeeld, 
hunne straf, voor zoo ver die in af7,Ouclel'ing 
moet worden ondergaan, in de gcwone "trafge
vangenis te (h'Ofl1>1fjell, 

- ----. __ . ---- - .. 
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ON'I'WEltP-MoODElnIAN, art. 12. Voor zoo veel reeds bestaande gebou
wen betreft, kan door Ons voor een bepaalden tijd worden toegelaten 
dat strafgevangenis en huis van bewaring in hetzelfde gebouw zijn ge
vestigd, mits beiden van elkander zijn afgescheiden. 

Gevangenisstraf van meer dan drie maanden kan in dergelijke gevan
genis niet worden ten uitvoer gelegd. 

Memorie van Toelichting. 

Wanneer al in de toekomst in alle at'rondissements-hoofdplaatsen 2 
gevangenissen in afzonderlijke geb ou wen zullen zÜn gevestigd, voorloopig 
zal rekening moeten worden gehouden met de omstandigheid dat op dit 
oogenblik op onderscheidene dier plaatsen gebouwen in gebruik zÜn 
waarin de noodige localiteiten èn voor een kleine strafgevangenis èn 
voor een klein huis van bewaring aanwezig zÜn en onderling geheel van 
elkander kunnen worden afgescheiden. Natuurlijk mag dergelijke com
binatie geene blijvende zijn. Er zal, voor zoover gflene mogelijkheid bestaat 
er twee afzonderlijke gebouwen van te maken, tot den bouw van een 
tweede gesticht moeten worden overgegaan. Maar het ligt voor de hand 
daL men daartoe eerst overgaat, nadat de andere arrondissemonts-hoofd
plaatsen alle geholpen zijn. Inmiddels zullen dadelük maatregelen moeten 
worden genomen om eene behoorlijke afscheiding te verzekeren. 

Wordt het toegelaten in de gebouwen, waarin strafgevangenis en huis 
van bewaring tijdelijk nog vereenigd zijn, ook zwaardere straffen ten
uitvoerteleggen , zoo treedt het karakter van strafgevangenis te 7.eer op 
den voorgrond. Met het oog op de tot hechtenis veroordeelden, op do 
preventieven enz., moet dit worden vermeden. 

Voorl. Versi. der Tweede Kamer. 

Door hen, die de spoedige uitvoe
ring del' strafwet wenschten, werd de 
bepaling der eerste alinea zeer toege
juicht omdat die invoering daardoor 
zeer zou worden vergemakkelijkt. 

Enkele leden wenschten den ter-
mijn van drie maanden in de laatste 
alinea genoemd veranderd te zien 
in een termijn van één jaar. 

Memorie van beantwoording. 

Onder de tegenwoordige regeling 
worden geene zwaardere straffen dan 
die van ten hoogste 3 maanden in 
de gewone huizen van arrest ten uit
voer gelegd en de ondervinding heeft 
niet geleerd dat uitbreiding van den 
termijn noodzakelijk of wenschelijk 
zou zijn. 

Wat de toekomst betreft, ter
wijl de kleine gevangenissen beschik-
haar moeten blijven voor de executie 

der lichte straffen, zullen de zeven groote gevangenissen (BI'eda, Al'nlwm, 
's GI'avenhage, Rotterdam, Amster'dam, UtTeeltt en Groningen) bovendien 
de noodige ruimte bevatten voor diegenen diE) tot eene straf van meer 
dan drie maanden veroordeeld zijn. 

Nota van wijzigingen 

van den MinisteT Du TOUR VAN BELLJNCIIAVE. 

Al·l. 12 wordt art. 10 en het eerste lid daarvan wordt gelezen, als volgt: 

»Voor zooveel reeds bestaande gehouwen betreft, knn door Ons voor 
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een bepaalden tijd worden toegelaten dat de gewone strafgevangenis en 
het huis van bewaring in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, mits beiden 
van elkander zijn afgescheiden ." 

[Zie over de beteekenis van gewone stl'afgevangenis ook de toelichting 
bij art. 6 , bier voor bI. 142.] 

Voorgestelde wijziging 

van de Commissie van Rapp01·teuI's. 

IJeL schriftelijk I'oor~tel sLrekt om bet laatste lid van nrt. 10 weg te laten. 

Het was vergezeld van de volgende toelichting: 

Deze wijziging heeft, evenals die op art. 6 , geen ander doel dan te 
voorkomen dat de uitvoerende macht meer warde gebonden dan noodig 
of wenscbelijk is. 

[Dit voorstel is door de Commissie illgctrokkm bij haar Verslag vnn lOctobel' 1883,J 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 

(11 October 1883,) 

Amendement van de heel'en VAN DEK KAAY en KIST, 

strekkende om heL tweede lid van art. 10 (e doen \'ervallon. 

De heel' VAN DER KAA Y: De reden, die ons genoopt heeft deze wijziging 1'001' 
te stellen, is dezelfde, die ten gl'ondslag lag aan àe wijziging, om het laatste lid 
van al't, 6 [zie hiervoor bI. 146J te doen vel'vallen, Aangezien nu dat amendement 
is aangenomen, mag ik verwachten, dat de Kamer zich ook met dit amendement 
zal vel'eenigen; ik durf zelfs hopen, dat de Minister wel gezind zal bevonden wor
den om het over te nemen, Het beoogt alleen wat meeJ' vl'\jheid te gevell in den 
tijd van overgang en den Minister niet te binden aan noodelooze bepel'king, lIet 
geheele artikel betreft een tijdelijken maatregel , waarvan de duur dOOl' de uitvoe
rende macht, dool' den Koning , WOl'dt bepaald, 

Daal' ik de invoering van het Wetboek van Strafl'echt binnen den kortst moge
lijken tijd 0pJ'echtelijk wenscll, wenscll ik ook elke bep('J'king van de vrijheid ilm' 
Regeering gedurende het oveJ'gangstijdpel'k te voorkomen, om die invoel'ing ge
makkelijk te maken en daal'dool' te bespoedigen, 

De heel' nu TOUR VAN BELLlNCIIA VE, lllinister Oa1t Justitie: Ik leg mij nedel' 
bij het advies van den geachten afgevaardigde en vel'klaar de wijziging over te nemen, 

[ I1et umenuement werd alzoo door <le }<egeeriog overgenomen.] 

----~---- -- - - -- -
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Wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130) houdende aanvulling 

en wijziging der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), 

tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, 

hetzij hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante gestichten. 

[Zie het overige del' geschiedenis dezer wet hiervoor bij art. 7, bI. 
175 en bij art. 8, bI. 236.] 

ONTWERP VAN WET. ART. 2. 

Aan artikel 10 van voormeld'e wet wordt als tweede en derde lid 
toegevoegd: 

"Zoolang artikel 7 dezer wet, voor zoover betreft de vestiging van 
de bijzondere strafgevangenissen, bedoeld in de nummers 2 en 3 van 
dat artikel, en de vE'stiging del' bijzondere strafgevangenis te Gorinchem 
niet is uitgevoerd kan door Ons worden toegelaten, dat die bijzondere 
gevangenissen tijdelijk met gewone strafgevangenissen of met Rijksop
voedingsgestichten in één gebouw zijn vereenigd of dat de hier bedoelde 
veroordeelden in gewone strafgevangenissen worden opgenomen. 

"Zoolang in de bijzondere strafgevangenis te LeeltWal·den geen gelegen beid 
bestaat tot afzonderlijke opsluiting gedurende de eerste vijf jaren, kan door 
Ons worden toegelaten I dat die gevangenis tijdelijk voor dit deel der straf 
gevestigd is in het gebou w voor de gewone strafgevangenis te Gl·oningen." 

Memorie van Toelichting. 

Met het oog op de gevallen beslissingen omtrent de door de Regeering 
in 1884 gedane voorstellen tot het bouwen van gevangenissen te Amster
dam en Breda, zijn wegens den minder gunstigen financieelen toestand 
dusver - met uitzondering alleen voor die te Gorinchem - geen gelden 
aangevraagd voor het stichten der bijzondere strafgevangenissen, vermeld 
in art. 7 der wet, noch voor het bouwen van een cellen vleugel in het 
tuchthuis te Leeuwarded. Tegen de verwachting van den wetgever zul
len dus op het tijdstip der inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht, 1 September a. s. I voor de bijzondere strafgevangenissen 
nog geene gebouwen zijn gesticht of ingericht, want ook die te Gorin
chem zal dan nog niet gereed zijn. Het is daarom noodig dat de over
gangsbepalingen in de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) in dien zin 
worden aangevuld, dat door den Koning ook kan worden toegelaten, dat de 
bijzondere strafgevangenissen tijdelijk met andere strafgevangenissen of met 
Rijksopvoedingsgestichten in één gebouw gevestigd worden, of dat de hier
bedoelde veroordeelden in gewone gevf\.ngenissen worden opgenomen. 

Dit laatste doelt voornaruelijk op de vrouwen, die op den duur te 
Eindboven zullen worden geplaatst en I in afwachting dat de bijzondere 
gevangenis aldaar g6bouwd wordt, hetgeen wellicht nog in langen tijd 
niet noodig zal zijn, zeer goed voor den huisdienst in andere gevange
nissen kunnen worden gebruikt. 

[Het vervolg dezer Memorie van Toelichting is te vinden bij art. 
7, hiervoor bI. 175.] 

19 
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Eindverslag van de Tweede Kamer. 

Art. 2. De redactie van dit artikel scheen niet gelukkig. Blijkens de Me
morie van Toelichting moet de uitvoering van art. 7 sub 10., 2°. en 3°. 
der gestichten wet worden verschoven, omdat de gebouwen nog niet gel'eed 
zijn. De vestiging - de term welke de Regeering ten deze gebruikt -
eener gevangenis omvat echter meer dan het maken van het gebouw. 
Daaronder is begrepen de geheele inrichting, het bestuur, beheer, de 
gevangenen zei ve. Waarom niet eenvoudig gezegd dat de wijziging, bij 
dit artikel voorgesteld, zal gelden :> zoolang de gebou wen voor de (hier
bedoelde , met name aan te wijzen) gevangenissen nog niet gereed zijn"1 

Dat de wetgever den Koning machtigt om toe te laten dat de uitvoerende 
macht, die geacht wordt bij den Koning zelf te berusten. van eene 
wettelijke bepaling afwijkt en dus eenigermate zichzelf dispensatie geeft, 
werd door sommigen minder goed geacht, dan dat de wet aan den 
Koning de macht geeft de gestichten aan te wijzen, waarin de gevangenen 
zullen worden opgenomen. 

Behalve uit het gebouw bestaat eene gevangenis uit de gevangenen, 
en de geheele inrichting met college van regenten, cipier of directeur, 
bewaarders enz. Is het nu de bedoeling der Regeering met de bepaling, 
l> dat de bijzondere strafgevangenissen of Rijksopvoedingsgestichten in 
één gebouw zullen zijn vel'eenigd ," om voor de hier bedoelde veroordeelden, 
wier aantal in de eerste jaren slechts gering zal zijn, eene in zijn geheel 
georganiseerde gevangenis in het leven te roepen 1 De slotalinea l> of dat 
de hierbedoelde veroordeelden in gewone strafgevangenissen zullen worden 
opgenomen" doet zulks veronderstellen. Al die omslag voor weinig per
sonen en, naar men vertrouwde, voor korte jaren scheen som migen niet 
wenschelijk. Het kwam hun beter voor die periode te laten vervallen 
en door den Koning alleen te doen aanwijzen de gestichten, waarin de 
hierbedoelde gevangenen zouden worden opgenomen. 

Blijkens de Memorie van Toelichting is de Minister voornemens, de 
vrouwen boven de 60 jaren en haar. die volgens geneöskundige verklaring 
voor afzonderlijke opsluiting ongeschikt zijn, voor den huisdienst in andere 
gevangenissen te bestemmen. De uitvoering van dit plan zou volgens 
sommigen teleurstelling baren, daar de huisdienst in gevangenissen tamelijk 
zwaar is en zij, die wegens leeftijd hoven 60 jaren en wegens zwakheid 
van geest of hchaam voor afzondering ongeschikt zijn. veelal niet be
rekend zijn voor de werkzaamheden van den huisdienst. 

De bedoeling der derde alinea van art. 2 is volgens de Memorie van 
Toelichting om de vestiging der cellulaire afdeeling in de bijzondere 
strafgevangenis te Leeu warden uit te stellen tot dat de bouw van eel! 

cellenvleugel is tot stand gekomen. De aanhef der alinea zegt dat echter niet. 
Er bestaat gelegenheid tot afzonderlijke opsluiting gedurende de eerste 

vijf jaren, ook dan als er maar enkele cellen aanwezig zijn. En dat er 
eenige cellen in de gevangenis te Leeuwarden zijn, meenden sommige 
leden te weten. Het kwam daarom juister voor de voorgestelde uitzondering 
te doen voortduren .. zoolang in de bijzondere strafgevangenis te Leeu warden 
de inrichting tot afzonderlijke opsluiting nog niet is tot stand gebracht". 

Ook het slot gaf aanleiding tot bedenking. Het heet daar, l> dat de 
bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden tijdelijk voor een deel der straf 
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gevestigd is in het gebouw voor de gewone strafgevangenis ie Groningen". 
Hoe kan, vroeg men, een deel der strafgevangenis te Leeuwarden gevestigd 
zijn in het gebouw der gevangenis te Groningen? Daargelaten, dat zulks 
materieelllÏet wel mogelijk is, schijnt uit deze redactie te kunnen worden af
geleid, dat het bestuur der bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden 
ook beheer zal voeren over het deel der gevangenis, dat te Groningen 
is gevestigd. Mocht dit werkelijk het voornemen der Regeoring zijn, 
dan achtte men zoodanige regeling niet vrij van bedenking. Men achtte 
he'L beter, dat de Groninger gevangenis in haar geheel onder eigen 
bestuur verbleef, en zou daarom de voorkeur geven aan eene redactie 
die voorschreef" dat de mannen, die tot gevangenisstraf van langer duur 
dan 5 jaren zijn veroordeeld, hunne straf in afzondering in de gewone 
strafgevangenis te Groningen ondergaan." De volgende redactie zoude 
te gemoet komen aan de bedenkingen hierboven aangevoerd: 

»Zoolang de gebouwen voor de bijzondere strafgevangenis te Gorinchem, 
bedoeld in art. 7 sub 1 - die voor de bijzondere strafgevangenissen 
te 's Hertogenbosch en te Eindhoven bedoeld in art. 7 sub 2 - en die 
voor de bijzondore strafgevangenis te 's Hertogenhosch en ie Montfoort, 
bedoeld in art. 7 sub 3 dezer wet nog niet zijn voltooid, worden door 
Ons andere strafgestichten aangewezen, tot opneming der veroordeelden, 
waarvoor de genoemde bijzondere strafgevangenissen bestemd zijn. 

"Zoolang in de bijzondere sirafgevangenis te Leeuwarden de inrichting tot 
afzonderlijke opsluiting nog niet is tot stand gebracht, ondergaan de man
nen, die tot gevangenisstraf van laJlgeren duur dan 5 jaren zijn veroordeeld, 
hunne straf in afzondering in de gewone strafgevangenis te Groningen." 

De navolgende vragen werden naar aanleiding van dit artikel nog gedaan: 
Is de gevangenis te Gorinchem niet te min juister plaatse genoemd? 
Zal de plaatsing in het gebouw voor de gewone strafgevangenis te 

Groningen geene kosten na zich slepen, en is daar voldoende ruimte? 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(12 Augustus 1886.) 

[ALGEMEENE BERAADSLAGINGEN.] 

De heer DU TOUR VAN BELLINCHAVE, lJliilister van Justitie: Het EindveJ'slag 
op den voet volgende, heb ik de eer mede te deelen: 

[Zie het hieraan voorafgaande bij art. 7 hiervoor blz. 177 en 178.] 

6. Wat de redactie van art . 2 betl'eft: de uitdl'ukking dat dOOI' den Koning de 
tijdelijke vel'eeniging van gestichten van vel'schillenden aard kan worden toegelaten, 
is gekozen, omdat art. lOop gelijke wijze is geredigeel'd. 

Ten einde de bet'aadslaging niet onnoodig te rekken, vel'klaar ik mij echter be
I'eid J de dOOI' de Commissie van Rappol'teul'S voorgestelde redactie over te nemen. 
mits het wool'd "strajgeJtic/;t~II" wOI'de vel'andel'd in ngesticltte1l". Dit is noodig 
omdat de bedoeling is, de bijzondere sll-afgevangellissen VOOI' jeugdige vel'oordeelden. 
thans te Doetinc1,em en Montjoort gevestigd, met bestendiging van den tegenwool'
digen toestand, tijdelijk te vel'eenigen met Rijksopvoedingsgestichten. 

6a. De vrouwen die wegens ongeschiktheid voor de cel in eene gewone stl'afge
vangenis zullen wOI'den opgenomen, zullen daar ongetwijfeld nuttig kunnen worden 
beziggehouden, zij het niet met zwaai', dan toch met licht wel·k. Voo I' het geheele 
Rijk is haal' aantal bel'ekellll op 15, 
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7. Eindelijk kan ik nog mededeelen o1at de gevangenis te Gl'oningen VOOI' de op
neming van mannen, die tot eene tijdelijke gevangenisstl~lf van langel'en dIllIl' 
dan 5 jaal' zijn vel'oordeeld, voldoende ruimte bevat, en dat VOOI' hunne plaatsing 
in dat gesticht niets behoeft te worden uitgegeven, 

(13 Augustus 1886.) 

Door de Regeering werd eene wijziging voorgedragen, strekkende om 
het artikel te doen luiden: 

"Zoolang de gebouwen VOOl' de bijzondel'e stl-afgevangenis te Gorinchem, bedoeld 
in art. 1 sub 1, die V001' de bijzondere strafgevangenissen te 's Hertogenbosck en 
te lJindkoven bedoeld in al't. 1 sub 2, en die voor de bijzondere stl-afgevangenissen te 
's Hertogenbosch en te AmersfoOl,t, bedoeld in al't, 1 sub 3 dezel' wet, nog niet 
zijn voltooid, wOl'den dOOl' Ons andere gestichten aangewezen tot opneming del' 
veroordeelden , WRal'voor de genoemde bijzondel'e stl-afgevangenissen bestemd zijn. 

"Zoolang in de bijzondere stl'afgevangenis te Leeuwal'den de inrichting tot af
zonderlijke opsluiting nog niet is tot stand gebracht, ondergaan de mannen , die 
tot gevangenisstmf van langel'en duur dan vijf jal'en zijn vel'ool'deeld, hunne stl'af 
in afzondel'ing in de gewone stl-afgevangenis te GI'oningen." 

De heel' KIST: Ik begl'ijp dat eene wijziging in art. 2 in den geest van het VOOl'
stel noodig is: de wet heeft geen overgangsbepaling voor het geval dat de bijzondel'e 
stt-afgevangenissen niet gereed zijn; ze zijn niet gereed, dus wordt vool'ziening ge
eischt. De Memorie van Toelichting geeft mij echter aanleiding even aan te toonen 
dat de schuld omtrent het niet gereed zijn del' bedoelde gevangenissen niet ligt 
bij de Kamer, Volgens den Minister heeft de afstemming van de aanvl-aag van 
gelden voor de huizen van bewaring te Amstel'dam en te B,'eda hem doen afzien 
van het aanvragen van gelden tel' uitvoering van de gestichtenwet. Die rechtvaar
diging acht ik onjuist en onbillijk. Vooreerst staat noch het huis van bewaring te 
Amsterdam noch dat te Breda in direct vel'band met die uitvoel'ing, Het huis te 
Amsterdam is zeel' slecht, maal' dat was de toestand reeds vóór de aanneming 
der gestiehtenwet, en ware die wet niet aangenomen, de toestand zou dezelfde ge
bleven zijn en evenzeel' voorziening hebben gevol'del'd, 

Is de Ministel' bovendien in zijne poging om geld te krijgen voor het huis te 
Amsterdam zoo ongelukkig geweest, dat hij daal'op niet kan terugkomen 7 
Geenzins. , , , 

Nu de Kamer V001' de cellulaü'e gevangenissen reeds de volle sommen heeft 
toegestaan, mag de Regeel'ing niet veronderstellen, dat de Kamel' weigeren zou 
om juist de kleinere noodzakelijke uitgaven, waarop bij de aanneming van de ge
stichtenwet bepaaldelijk is gerekend, toe te staan. Wanneer de Kamer dus voor 
de noodzakelijkheid staat deze overgangsbepalingen aan te nemen , ligt de schuld 
daarvan niet aan haal', maal' aan de Regeel'ing, 

Nu de bepaling zelve. 
De Ministel' [heeft] nagenoeg de redactie overgenomen, die reeds te lezen stond in 

het Voorloopig Verslag [Eindverslag). Dit erken ik, maal' de Minister heeft el' 
toeh o. a, eene lettergreep uitgelaten, die m. i. eene zeer ingrijpende wijziging 
medebrengt, In het Verslag stond, dat zij die geplaatst behooren te zijn in de 
bijzondere gevangenissen, die ik nu niet noemen zal, vool'loopig opgenomen kunnen 
worden in hetzelfde gebouw waariu "STRAPgesticltten" zijn gevestigd, Nu schl-apt 
echtel' de Ministel' het woord straf. Deze weglating is volstrekt niet onbelangrijk, Een 
Itra/gesticht is een gesticht waadn stl-af wordt ondergaan, tel'wijl onder gestichten 
moet verstaan worden de rijksopvoedingsgestichten, waal' geen sh-af wordt ondergaan, 

~~~~~--~---- --- - --
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Het gevolg dezer redactie zal nu zijn, dat VOOI' diegenen, die veroordeeld zijn, 
maal' plaats moeten vinden in eene bijzondere gevangenis, en o. a. VOOI' hen die 
tot zeel' zware sUafTen zijn veroordeeld. maal' wegens zwakheid van geest of lichaam 
of wegens hun oudel'dom niet geschikt wOl'den geacht VOOI' de cel, de Regeering 
de bevoegdheid zal hebben oeze allen onder een dak met de rijksopvoedingsgestichten 
te plaatsen. Dit acht ik zeel' verkeel'd. Gistel'en nog heeft de Kamer uit een votum 
doen blijken hoezeel' zij gekant is tegen het amalgameel'en van veroordeelden met 
niet-vel'oordeelden. En nu zou vool'loopig aan de Regeel'ing die bevoegdheid worden 
gegeven, en niet VOOI' korten tijd, want indien men in aanmel'king neemt, dat 
thans het geld nog niet is aangevraagd voor die gestichten en daartoe wellicht 
vool'ee.t'St de moed zal ontbreken. kan men gemakkelijk bel'ekenen dat die voor
loopige toestand zeel' lang zal du l'en. 

Daarom geef ik del' Regeel'ing in ieder geval in ovel'weging, het woord "ge
stichten" te vel'anderen bijv. in "stl'afgevangenissen", opdat onverool'deelde jonge
lingen niet vermengd worden of onder één dak komen met zeel' zware vel'oordeelden, 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE, Mi,û,8ter van JU8titie: Ik geloof dat de 
Regeering eenigzins onbillijk [wol'dt] beoOl'deeld. Eene ovel'gangsbepaling moet toch 
in ieder geval in deze wet komen om den ovel'gang van de oude tot de nieuwe 
stl-afwet mogelijk te maken. Ik behoef slechts te wijzen op de gestichten, die hiel' 
achtel'eenvolgens in dit artikel genoemd worden, en dan vl-aag ik: hoe was het 
mogelijk geweest om in het vOl'ige jaar te Ommen een gesticht te bouwen, terwijl 
duar nog de veroOl'deelde bedelaal'S zijn opgenomen? Hoe was het mogelijk geweest 
om in Amersfoort het huis van bewaring, dat bestemd is voor stl-afgevangenis 
voor meisjes, te verbouwen? Hoe was het mogelijk om reeds thans in Leeuwarden 
te bouwen nu die gevangenis nog veel te bevolkt is? En wat Eindhoven betreft 
geldt hetzelfde argument, Het huis van bewal'ing aldaar was dooI' den heel' Mod
derman bestemd om te wOI'den eene gevangenis VOOI' Vl'ouwen, Maal' dat huis van 
bewaring is op dit oogenblik nog in gebl'uik. Dus, tenzij men in die gemeente 
een geheel nieuw gebouw had gesticht, was er wel'kelijk geen ander middel dan 
de zaak te laten rusten tot het Wetboek van Stl'afl'echt in werking is. Ik geloof 
dus dat de bezwaren ernstig genoeg zijn, die mij vel'hinderd hebben om na aan
neming del' wet van 188.J. tot de uitvoel'ing over te gaan, terwijl het mij ook 
nooit gebleken is, dat de Kamel' geld beschikbaar heeft willen stellen, 

Nu wat de heel' Kist zegt omtl'ent de vel-andering van het woord st.-afgesticht 
in gesticht. Ook daaromtrent geloof ik dat het onmogelijk is eene andel'e I'edactie 
aan te nemen, of men zou het gesticht vqor jongens te Alkmaal' of dat aan de 
Kruisbel'g in eens weder moeten maken tot strafgevangenis. Dat gaat niet aan. 
Men heeft in del' tijd eene willekeurige raming gemaakt en aangenomen een ver
moedelijk aantal dat veroOl'deeld zou wOl'den. Maal' zoolang het Wetboek van Stl-af
recht niet eenigen tijd in wel'king is, kan men geen geld aanvragen om gestichten 
te bouwen voor een nog onbekend aantal veroordeelden. Ik geloof dus dat het ten 
volle gel'echtvaal'digd is wanneel' men het woord "stl'afgestichten" vel-andel't in 
"gestichten". Dan blijft men in ieder geval vrij, Het zal echtel' het streven van 
de Regeel'ing zijn zooveel mogelijk overeenkomstig de bedoeling van de wet te 
handelen. Wanneer deze bepaling wordt aangenomen, zal el' slechts een zeer matig 
gebruik van worden gemaakt en alleen in de uiterste noodzakelijkheid. 

De heel' ROOSEBOOM: Ik zou den Ministel' van Justitie wel willen verzoeken in 
het tweede lid van al't. 2 eene kleine wijziging te brengen, eene wijziging in de 
redactie, volstl'ekt niet het wezen del' zaak geldende. Wanneel' ik goed gehoord 
heb, luidt dat tweede lid thans aldus: "Zoolang in de bijzondere strafgevangenis 
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te Leeuwarden de inl·ichting tot afzondel'1ijke opsluiting nog niet is tot stand ge
bl'acht, ondergaan de mannen, d ie tot gevangenisstraf van langel'en duur dan 5 jaren 
zijn vel'ool'deeld, hunne stt'af in afzonderillg in de gewone stl'afgevangenis te GI'oningen." 

Er staat dus eigenlijk dat de mannen, die tot meel' dan vijf jal'en gevangenis
stl'af zijn veroOl'deeld, hunne straf zullen ondel'gaan in afzondering in de gewone 
strafgevangenis te Groningen. Dat is kennelijk de bedoeling niet, want deze bepa
ling slaat alleen op het gedeelte del' stl'af, dat in afzondering moet wOl'den on
del'gaan. 

De bedoeling is waal'schijnlijk, dat het laatste gedeelte van het lid aldus gelezen 
wordt: "ontlel'gaan de mannen, die tot gevangenisstraf van langeren duur dan 5 
jal'en zijn vel'ool'deeld, hunne 3traj in afzondering, in de gewone stt'afgevangenis te 
Gl'oningen ," maal' aangezien el' geen komma achtel' "afzondering" staat, kan men 
het artikel evengoed lezen op de wijze, zooals ik deed. 

Om allen twijfel weg te nemen geef ik in overweging om de woorden: "in af
zondering" te vervangen door de wool'den: "VOOI' zoo veel die in afzondering moet 
worden ondergaan," 

Dil heer OU TOUR VAN BELLINCIIA VE, NiniJter van Justitie: Na deze toe
lichting heb ik geen bezwaar de ve1'langde vel'andering aan te brengen, 

Door de Regeel'ing wel'd in het nieuw vool'gestelde Art, 2 eene wijziging 
gebl'acht, stl'ekkende om het einde van de tweede alinea van het artikel 
aldus te lezen: 

"ondel'gaan de mannen, die tot gevangenisstraf van langel'en duul' dan 5 
jaren zijn "el'ool'deeld, hunne stl'af, voor zoo ver die in afzondel'ing moet worden 
ondergaan) in de gewone stl'afgevangenis te Groningen." 

A.mendement van de heeretL KIST en Bt:ELAERTS VAN BLOK LA N D 

om in de eerste alinea van het al,tikel het woord "gestichten" te vel'anderen in 
"strafgestichten," 

OP. heer lUST: Ik kan zet!I' kOl,t zijn, aangezien ik zooeven de toelichting reeds 
gegeven heb, 

De strekking van het amendement is alleen om te zorgen dat de veroordeelden, 
bestemd VOOI' de bijzondel'e gevangenissen, niet ondel' één dak zullen komen met 
degenen, die in de strafgevangenissen hunne stl'af ondel'gaan moeten, 

De Minister heeft voorts ter rechtvaardiging van de niet nitvoel'ing tiel' gestich
tenwet ten aanzien van de bUzondel'e gevangenissen nu weel' een andel' at'gument 
aangevoerd dan in de Memol'ie van Toelichting, In die memorie wOl'dt het VOOI'
gesteld, alsof de Kamel' geene gelden voor deze zaak wil toestaan. 

Thans heeft de Ministel' gezegd dat aan de bestaande gevangenissen niet vel'
bouwd kon wOI'den, zoolang zij nog in gebruik zijn. Ik betwijfel of dat zoo is. 

De bestaande huizen zijn niet zoo bevolkt dat tot de uitvoel'Îng niet zoude kun
nen worden overgegaan. 

Het tuchthuis te Leeuwal'den, bepaaldelijk, heeft in verhouding tot zijne capa
citeit eene gel'inge bevolking, en zeel' goed zoude een deel vel'bou wtl ku nllcn wor
den, terwijl een ander deel in gebruik blijft, Bovendien zou in de eerste jaren al
thans het aantal benoodigde cellen gel'ing kunnen zijn en zekel' het cijfel' van 25 
niet te boven behoeven te gaan, Later zou dat. omdat el' 5 jal'en cellulair gezeten 
wordt, toenemen, maal' in de eel'ste jaren kan dat aantal gel'ing wezen en zou 
het al zeel' weinig bezwaar hebben opgeleverd eenige cellen in gereedheid te bl'engen, 
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De heel' DU TOUR VAN BELLlNCHAVE, ,lfinist8r van Justitie: Het bezwaar tegen 
dat amendement schuilt bepaald in de strafgevangenis VOOI' vel'ool'rleelde meisjes. 
Daarvoor is geen plaats behalve te Montfoort. En nu Vl'aag ik: waal' moeten die 
meisjes blijven 7 Ik weet het niet. Ik hel'haal wat ik stl'aks zeide, men kon niet ge
hool·zamen aan de bepalingen van !le wet die daartoe AmersfoOl·t bestemde, omdat 
die localiteiten V001' andel'e doeleinden wel'den gehl·uikt. De Regeel'ing had er 
geen beschikking over, en heeft dus niet anders kunnen handelen dan de zaak 
vool'loopig aan te houden, 

Nu dat gebouw vrij komt, kan de wet wOl'den opgevolgd. 
Indien de geachte voorstellet's mij echter willen mededeelen waal' zij denken 

dat gestl'afte meisjes voorloopig geplaatst behooren te worden, zal mij dit zeel' 
aangenaam zijn, want ik verklaal' dit niet te weten. 

De heel' Ins'r: Ik ben 700 vrij op te merken, dat het laatste argument van 
den Ministel' alleen slaat op de meisjes en niet op de overige categorieën. Die 
meisjes kunnen ovel'igens zondel' groot bezwaal' naar eene stl'afgevangenis of huis 
van bewal'ing gezonden worden waar zich vel'Oordeelde Vl'ouwen bevinden. Het is 
betel' bij verool'deelde Vl'OU wen, dan bij niet vel'ool'deelde meisjes, 

Ik zie dat bezwaar niet zoo stel'k in, wanneel' de afzondering maal' zooveel mo
gelijk wordt bevorderd. 

In ieder geval schijnt dit betel' dan veroordeelden te plaatsen bij niet veroordeelden. 
Men moet toch niet u itslu itend letten op het belang del' veroordeelden, maal' 

vOOI-a1 op het belang del' niet veroordeelden, 
Het stl'even is altijd geweest om beide soorten niet te vermengen, ten einde het 

bedel'ven del' niet vel'ool'deelden te voorkomen en aan de plaatsing in een opvoe
dingsgesticht de schande eenel' vel'ool'deeling niet te vel'binden, Van dat beginsel, 
dat steeds heeft voorgezeten, moeten wij niet afwijken, 

De heer OU TOUR VAN BELLINCHAVE, Minister van Justitie: Indien dit amen
dement wel'd aangenomen, zou el' raad geschaft moeten worden en zouden de ge
stmfte meisjes naar den Bosch gezonden kunnen worden. Maar in welken toestand 
zullen dan die kindel'en van 14 tot 18 jal'en komen dOOl' het verkeer met Vl'ouwen 
van het slechtste allooi 7 De invloed daarvan 7.al veel nadeeliger zijn dan de ge
meenschappelijke opsluiting van gestmfle meisjes en opvoedelingen, Dat kan niet 
met elkander vel'geleken wOl'den. 

Een enkel wOOl'd ovel' het tuchthuis te Leeuwal'den. De verbouwing daal'van is 
gel'aamd op J 75000, en ik ben huiverig geweest daal'voor verleden jaal' reeds 
gelden aan te 'vragen, om de eenvoud ige l'eden, dat ik overtuigd ben dat wij 
vOOl'loopig eerder te veel dan te weinig cellen zullen hebben Nu ween ik dat het 
vooml geldelijk 'JQordeeliger is om voo,'eel'st maal' de cellen te Groningen te ge
bruiken, en eel'st latei', wanneel' het noodig is, te Leeuwarden te bouwen, Stl'ikt 
genomen zijn el'nu reeds cellen te Leeu wal'den, die in gebl'uik zouden kunnen genomen 
wOI'den; maa,' wanneel' de geachte afgevaardigde uit Winschoten mij andermaal 
de Vl'aag deed, die hij nu twee jal'en geleden tot mij richtte: "zijn het cellen of 
hokken 7", dan zoude ik hem moeten el'kennen, dat zij niet voldoen aan de eischen 
die men tegenwoordig voor cellen stelt, Men zal dus wel lIiet kunnen voorkomen 
dat el' later gebouwd moet worden, doch vool'eerst , dit verklaar ik openhartig, is 
het niet noodzakelijk, 

De hee l' DE RANITZ: Dit wetsontwerp hangt samen met de invoering van het 
nieuwe Stl-afwetboek. Volgens art. 13 van de gestichten wet treedt de wet in wel'king 
te gelijk met het Wetboek van Stl-afrecht, Dus zou die wet 1 September a, s, 
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reeds moeten zijn uitgevoerd, en dat is feitelijk onmogelijk; men kan al die ca te
gOl"Ïëen van gevangenissen, al d ie gestichten en gesticht jes niet zoo in eens gereed 
hebben, Eene ovel'gangsbepaling was dus volstrekt noodig. die aan de Regeel'ing 
tijdelijk dispensatie gaf van de volkomen en volledige uitvoering diel' wet. 

Het komt mij voor dat het vel'wijt dat van meer. dan ééne zijde tot de Regee
ring is gericht, dat zij de Kamer heeft vel'l'ast en met een voorstel is gekomen, 
waarop deze onvoorbereid was, niet volkomen gegrond is. Bij het Eind\'erslag is 
door de COlllmissie van Rappol'teul'S, op grond van enkele moeilijkheden in de 
redactie, eene gewijzigde I'edactie vool'gesteld, die niet een andel' beginsel of eene 
andel'e toepassing behelsde, maar eenvoudig eene vel'andel'ing van vOI'm was. Nu 
heeft de Regeering gisteren - en niet eel'st heden morgen, al is het zeel' wel mogelijk 
dat niet allen de wijziging hebben vel'staan, omdat de Minister eene nota heeft 
vool'gelezen, - gezegd, dat zij die I'edactie ove\'l1am, maal' met deze wijziging, dat 
el' gelezen zal wOI'den "gestichten" in plaats van "stl'afgestichten". Ook in dit op
zicht was de Kamer niet onvoorbet'eid, Wij hebben het al·tikel ged I'ukt voor ons, 
en de leden hebben sedert gistel'en de zaak kunnen ovel'wegen, 

En nu acht ik de opmel'keng van de Regeel'Îng volkomen juist, dat het veel 
betel' is dat de vel'oordeelde meisjes, die kindel'en zijn beneden de 18 jaren, ge
bl'acht wOl'den in een .gesticht waar ook andere meisjes zijn, al zijn zij wat jongel' , 
dan naar 's Bosch, waal' het uitvaagsel bijeen is van de vrouwelijke Nederlandsche 
gevangenisbevolking, Daar vindt men de bl'andstichtsters, de kindel'mool'denaressen 
en de giftmengstel's, alle vrouwen, die zich aan zware misdaden hebben schuldig 
gemaakt, Nu is de bedoeling der Regeel'ing alleen om de meisjes beneden de 18 
jal'en, die tot korter of langel' gevangenisstl'af wOl'den vCI'ool'deeld, te bl'engen bij 
eene andel'e categorie van meisjes, die zich ook aan misdl'ijven hebben schuldig 
gemaakt, maar van welke door den rechte I' verklaal'd is I dat zij niet met oOl'deel 
des onderscheins hebben gehandeld. 

En nu is de grens van het oOl'deel des ondel'Scheids moeilijk te tl'ekken, Ik heb 
zelf den directeur van het huis van opvoeding te Alkmaar hool'en zeggen, dat hij 
dikwijls jongens had gekl'egen omtrent wie hij zich verwondel'de .lat de rechtbank 
vel'klaard had dat zij zondel' oOl'deel des ondel'scheids hadden gehandeld . 

Het tl'ekken van die gl'ens is zoo moeilijk dat het geen wonder is dat de eene 
rechter die heel andel's opvat dan de andere. Ik meen daal'om dat het niet ge
vaarlijk is om, woals de Regeering wil, die verschillende categorieën van jonge 
vrouwen of meisjes tijdelijk in één gesticht te brengen, te Montfool't, waar reeds 
eene del'gelijke inrichting bestaat, 

Ik herinner er aan dat deze zaak volstl'ekt niet, nieuw is, en dat hetgeen nu ge
wenscht wordt teil opzichte van de meisjes, sinds jal'en toegepast is op de jon
gens. Het is algemeen bekend dat toen het gesticht te Alkmaar overbevolkt was, 
men het gedeeltelijk geëvacueerd heeft, en de jongens naai' de Kruisbel'g vel'voerd 
heeft Toen wet'den daal' onder hetzelfde dak vel'pleegd jongens die verool'deeld 
waren beneden de achttien jal'en, en andel'en die geacht werden zondel' oOl'deel 
des onderscheids gehandeld te hebben, en toch heeft dit nooit aanleiding tot moei
lijkheden gegeven. Men kon niet zeggen dat de eene categol'ie zOQveel slechter of 
beter was dan de andel'e, • 

Veel hangt er in deze zaak af van het bestuur en de illl'ichting del' gestichten; 
en is het noodig, dan zal daal'În wel gelegenheid bestaan die verschillende cate
gorieën van gevangenen van elkander af te scheiden, 

Het komt mij inderdaad VOOI' dat dit wetsontwel'p in het tegenwoOl'dige stadium 
moet aangenomen wOl'den, 

Het is niet onjuist dat de Regeel'ing dOOI' de Kamel' wel eenigszins is tegenge
wel'kt in hal'e bedoeling om volledige uitvoering te geven aan de gestichten-
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wet; en ik moet bekennen dat ik zelf daaraan niet geheel en al vreemd ben, 
De Kamer zal zich hel'innel'en dat bij de behandeling van de vool'laatste be

gl'ooting van Justitie het huis van bewal'ing te Breda een ondenverp van beraad
slaging heeft uitgemaakt. In Bl'eda was eene nieuwe cellulaÏl'e gevangenis gebouwd. 
en nu stelde de Regeering voor om, ten einde volledige uitvoering te geven aan 
de gestichten wet , niettegenstaande die nieuwe cellulaire gevangenis el' was, te Bl'eda 
een nieuw huis van bewaring te bouwen, daal' het oude ongeschikt was. De Mi
nister moest dit vooI'stel doen, ten einde te voldoen aan artikel 5 van de ge
stichtenwet , volgens hetwelk gebouwen bestemd tot strafgevangenissen niet tevens 
kunnen dienen tot huizen van bewaring. De Kamer heeft toen echter het voorstel 
van de Regecl'Ïng verworpen, en daal'door implicite, in verband met de ovel'
gangsbepaling van art, 10, beslist dat het huis van bewaring te Breda tijdelijk in 
de cellulaire gevangenis kon gevestigd worden. 

Het is volstl'ekt niet zekel' dat er zoo vele soorten van gevangenissp.n noodig 
zullen zijn als de bedoeling ,an de gestichten wet is, en daarom acht ik het goed 
om bij wijze van ovel'gangsbppaling te bepl'oeven of el' niet voldoende gestichten 
zijn, Het is zeer wel mogelijk dat tie Minister gelijk had toen hij zooeven opmerkte, dat 
wij op het oogenblik misschien reeds te veel cellen hebben. Maal' hoe dit zij. de 
invoel'Îng en de werking van het nieuwe Strafwetboek zullen de behoefte het best 
doen kennen. 

Wanneer men let op art. 7 van de gestichtenwet, dan ziet men dat de meest 
mogelijke gevallen zijn gespecialiseerd. In de eerste plaats heeft men gevangenen 
voor het leven en van meel' dan vijf jaren. Het is zeker rationeel voor die gevan
genen eene afzondel'!ijke gevangenis te bouwen . Maal' zelfs moeten nieuwe gevan. 
genissen gebouwd worden voor die gevangenen. die boven de 60 jaren oud zijn of 
om de eene of andel'e reden minder geschikt zijn VOOl' de cel, en hoevelen dat 
zullen zijn is geheelonzekel'. Men kan dat niet vooruit bepalen. Alleen de onder
vmding zal daal'omtrent uitspl'aak kunnen doen. 

En dan heeft men nog de speciale gevangenissen voor jongens en meisjes, de 
Rijksopvoedingsgestichten voor jongens en meisjes, de Rijkswel'kinrichtingen voor 
mannen en vrouwen, behalve nog de huizen van bewal'Ïng. 

En nu stelle men zich niet VOOI', zooals mijn geachte buurman, dat die maat
regelen kleine uitgaven na zich zullen slepen. Integendeel zullen zij bij volledige 
uitvoel'Îng del' gestichtenwet gedurende "erscheidene jaren de begrooting van Jus
titie zeer bezwaren. Indien, zoo niet in alle, dan toch in verscheidene al'l'ondisse
ments hoofdplaatsen nieuwe huizen van bewat'ing, en voor alle in de gestichten wet 
genoemde categorieën van gevangenen nieuwe gestichten met al den aankleve van 
dien gebouwd moeten worden, dan zullen de kosten zeer aanzienlijk zijn. Wij weten 
toch allen, dat gevangenissen dure gebouwen zijn; de ondervinding bij den bouw 
van de ce :lulaire gevangenissen opgedaan, heeft ons dit genoegzaam geleerd, 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE. Minister van Justitie: Ik hoop dat men 
niet uit het oog zal vel'liezen, waarop zooeven door den geachten afgevaal'digde 
uit Zutphen is gewezeu. namelijk dat men hoogst waal'schijnlijk te veel cellen 
heeft gebouwd, althans eer te veel dan te weinig, zood at men eenen Ministel' niet 
moet tegengaan wanneer hij bij overgangsmaatl'egelell zoo veel mogelijk tot eene 
bespat'ing van uitgaven wil komen, althans voorloopig daal' het middel voor aan 
de hand doet. 

DOOI' de heet'en KIST en BEELAERTS VAN BLOKLAND werd het dOOl' hen voor
gesteld amendement in diel' voege aangevuld, dat 

in de I ste alinea van art. 2 in plaats van nbijzondere stl'afgevangenissen 

- - - --
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te 's Hertor;enboscl. en Amersfoort", worde gelezen: "bijzondere stI"afgevangenis 
te 'a Hertogenbosch" ; terwijl aan de lste alinea het volgende worde toegevoegd: 
"zoolang de bijzond61"e strafgevangenis te Amel"sfool"t nog niet is voltooid, wOI"dt 
door Ons een andel" gesticht aangewezen tot opneming van de vel"oonleelden. 
waarVOOI" de genoemde bijzondere stl"!l.fgevangenis is bestemd." 

De heer KIST: Ik geloof dat weinig toelichting noodig is" lIet bezwaar tegen 
ons amendement gold uitsluitend het gesticht A mel"sfoort, bestemd voor de vel'oor
deelde meisjes, Wij gevoelen eenigel'mate de moeilijkheid, om voo I' die meisjes 
spoedig eene geschikte plaats te vinden buiten de stl"afgevangenis. Die moeilijk
heid, dooI' de Regeel'ing geoppel"d, is door den heel' De Ranitz nader toegelicht, 
tot mijn spijt op Hij reactionnail'e motieven, Maal' wij erkennen de moeilijkheid, 
en daal'om willen wij den Ministel' zijn zin geven. doch uitsluitend voo I' dat punt 
waarop zijn bezwaal' betrekking heeft. Zijne bezwaren betreffen ook uitsluitend de 
meisjes, Het is waar, het kan hard en verkeel'd zijn om jonge meisjes, al zijn ze 
veroordeeld. te plaatsen in het gezelschap van vl'ouwen, waarondel' el' zeel' vel'
dorvene kunnen zijn, Maal' aan den andel'en kant heeft het ook een zeer groot 
bezwaar om bijv, VI"OUWen, die tot langdUl'ige gevangenisstl"af zijn vel"Oonleeld, te 
plaatsen in een gesticht VOOI' onveroordeelde meisjes. De bijzondere gevangenissen 
dool' ons bedoeld zullen bestemd zijn VOOI' vel'oordeelde vl'ouwen en mannen ook 
tot langdurige gevangenisstl"af, maal' die wegens ziekelijken, zenuwachtigen toe
stand of leeftijd niet in eenc cellulail'e gevangenis geplaatst kunnen wOI'den, Indien 
men nu wil beschermen de veroordeelde meisjes, dan mag men toch niet minder 
doen VOOI' de onvel'oordeelde meisjes en hen blootstellen aan het gezelschap van 
zeel' zwaar vel'ool'deelde Houwen Hetzelfde geldt VOOI' de ovel'ige bijzondere ge 
vangenissen, Daal'om willen wij de bevoegdheid del' Regeering, om vel"Oordeelden 
onder hetzelfde dak te plaatsen met onverool'deelden, alleen beperken tot de ge
vangenis te Amel'sJ"ool't, Mij dunkt, de Regeering die geen ander bezwaar tegen 
ons amendement had dan met het oog op de bevolking van die gevangenis, kan 
nu geell bedenking meel' hebben ons amendement ovel' te nemen. 

[Het ameDllement werd door de Regeering overgenomen,] 

De heel' DE RANITZ: Wij zijn nu klaal' lDet de meisjes, maal' hoe zal het nu 
gaan met de jongens? Wanneer het oorspl'onkelijk Regeel'ingsvoorstel was aange
nomen, bestond de mogelijkheid om de vel'ool',leeloe jongens beneden 18 jaren te 
zenden naar een rijksopvoedingsgesticht VOOI' jongens. Maar die 1D0geiijkheid is nu 
uitgesloten" Nu zal men die jongens alleen kunnen zenden naai' eene stl'afgevangenis. 

Waal'heen zullen zij dan gezonden wOI'den? lIet ons vOOl'gesteld wetsal'tikel gaat 
uit van de veronderstelling dat de gevangenis te 's lIel'togenbosch VOO I' de jongens 
niet gereed is, andel's zouden zij denvaarts gaan; daal'toe dient de overgangsbe
paling, Wanneel' nu ten geyolge van het dOOI' de Regeel'ing oYel'genomen amen
dement van den geachten afgevaal'dlgde, naast mij gezeten, de jongens alleen 
gezonden mogen wOI'den naaI' eene stl'afgevangenis , welke is deze dan 7 Die op 
den Kl"Uisbel'g bestaat niet meel' VOOI' hen, Ik zou hiel'omtl'ent gaal'ne eenige in
lichting ontvangen. 

De heer DU TOUR VAN BELLlNCIIAYE, Jl.linister van JU3titie: Voor de jongens 
is het bezwaar niet groot: zij kunnen geplaatst worden te 's Hertogenbosch , waal' 
thans reeds velen gehuisvest zijn, 

De heel' W. VAN DEDEM: Mag ik vragen of ik te recht van meening ben dat 
de Rijkswerkinrichtingen begrepen zijn ondel' het hier gebezigde woord Jtrofflutichten? 
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De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, "Alini8ter van JU8titie: Ik kan vel'wijzen 
naai' de wet van 3 Janllal'i 1884; daarin is dat voorzien en geregeld, 

De heel' W, VAN DEDEM: VoO!' zoovel' mij bekenrl komt het woord "stl'l\fge
sticht" niet voor in die wet, hoewel el' lang over wel'd gediscuteel'd. Ik wenschte 
daal'om geconstateerd te hebben dat de Rijkswel'killl'ichtingen ondel' de hierbe
doelde strafgestichten zijn begrepen, ten einde aneu latel'eu twijfel daal'omtl'ent 
weg te nemen, 

De heel' KIST: De vraag van den geachten afgevaa,'digde uit Hoo,'n moet, 
naar mijne bescheid ene meening, bevestigend wo,'den beantwoord. Volgens de 
tegenwoo,'dige wet is opzel1lling naa" eene rijkswel'kin,'ichting eene st,'af, en een 
gesticht waal' deze wo,'dt ondel'gaan is een stl'afgesticht, 

[ HeL gewijzigde Art. 2 werd uanl(cllomen met 56 tegen 2 stemmen ,] 

Amendement van den "eel' BEELAF.ItTS VAN BLOKLAND 

om na Art. 2 een nieuw !l.l'tikel aan de wet toe te voegen, luidende: 

nDe bepaling van art. 2 dezel' wet blij ft niet langer in werking dan tot 1 
Januari 1889," 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND : De strekking van dit al'tikel is om, 
voo,' zooveel in ons is, te waken dat het voorloopige en tijdelijke niet perpetueel 
worde, De noodzakelijkheid van de,'gelijke bepaling is mij gebleken uit de I'ede 
van den geachten afgeva!l.,'digde uit Zutphen, welke eene dool'loopende philippica 
tegen de gestichtenwet bevatte, en die, nu tie Ministe,' zich aanvankelijk met die 
I'ede heeft vereenigd, aan al'1, 2 van het wetsontwe,'p eene zee" bedenkelijke in
terpretatie zoude kunnen doen geven, 

Wanneer art, 3 in het wetsontwerp wordt opgenomen, gelijk ik de eer heb 
voO!' te stellen, dan zal el' een p,'ikkel zijn om de gestichtenwet uit te voel'en 
met plichtmatigen spoed , WOl'dt die bepaling niet opgenomen, dan zoude, indien 
onve,'hoopt de heden dool' den Minister en den geachten afgevaa,'digde uit Zutphen 
aangeheven bezuinigingsleus eene ratio decidendi mocht wo,'den, de heilzame wel" 
king del' gestichten wet te dezen aanzien voo,' langen Lijd wo,'den verijdeltJ. 

De heel' VAN BAAR: Als een artikel, zooals dit, met bijna algemeene stemmen 
wo,'dt aangenomen, en men komt onmiddellijk daa ,'op met een amendement bij 
wijze van een nieuw artikel om dat pas aangenomen al,tikel geheel of bijlla in 
duigen te wel'pen, dan is dat, dunkt mij, een indigniteit. " . Tegen eene del'
gelijke wijze van I'eagee,'en moet ik hiel' opkomen. Was el' nog een redelijke ter
mijn voo,'gesteld lang genoeg, dan zou e,' iets voo,' te zeggen zijn, Maa,' hoe is 
het mogelijk in zulk een ko"t tijdsbestek alle de"gelijke gestichten te bouwen7 
Dat is physiek onmogelijk I Daarbij, wanneer men eenig ve,'trouwen kon schenken 
aan eenig Minister - ik spl'eek niet van dezen Minister in het bijzondel' , maar 
van alle Millisters, laat zij zijn zooals ze willen - dan moet men in hem toch 
wel zooveel ijve,' en goede trouw vel'ondel'stellen, dat hij de wet niet onuitgevoe,'d 
zal laten, Maa,' om op eene wijze, als hiel' wordt voo"gesteld, als 't ware de klem 
op den mond te zetten, neen dat komt niet te pas. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, JlJini8ter van Justitie: Ik moet de 

-- --------
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aanneming van dit amendement ten stel'kste ontl"aden, Twee zaken zijn mogelijk, 
of men zal reeds dadelijk ettelijke duizenden voteel'en tot uitvoel'ing van de wet, 
Of - en dit komt mij meet' waarschijnlijk voor - er zal ovcr een of anderhalf 
jaal' een vooI'stel van Regeel'ingswege worden ingediend om deze bepaling wedel' 
uit de wet te nemen, In iedel' geval zal het dus op teleul'stelling uitloopen. Het 
doel - een goed doel op zich zelf - zal niet worden bel'eikt, 

[Bet amendement van den heer Beelaerts van Blokland werd verworpen met 40 tegen 
18 stemmen en het gebeela wetsontwerp met 56 tegen 2 stemmen aan!!:enomen J 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

[Zie bet bieraan voorafgaande bij art, 8 biervoor bI. 242,J 

In eene andere afdeeling werd er op gewezen, dat de Minister eene 
onjuiste opvatting schijnt te hebben van de beteekenis van het votum 
der Kamer omtrent de voorgenomen gevangenisbouw te Amsterdam, 
en daarom achtte men het nuttig in het licht te stellen, dat de hooge 
prys, namelyk f 100 000 voor het terrein, de grond is geweest waarop 
het daarop betrekkelyk wetsontwerp bestreden is, 

[Na de beraadslagingen in de Eerste Kamer vermeld bij art, 8, hiervoor bI. il.42 en 
243) werd het wetsontwerp door die Kamer met algemeene stemmen aangenomen.J 

Art. 11. 

De bestaande cellulaire gevangenissen te Goes , Sneek, Deventer 
en Appin!ledam blijven, als gewone strafgevangenissen, in gebruik, 

(Dit artikel kwam in het eerste ontwerp niet voor,) 

GEWIJZIGD ONTWEltP, art, 13, De bestaande cellulaire gevangenissen 
te Goes, Sneek, Deventer en Appingedam blyven, als strafgevangenis
sen, in gebruik, 

Nota van wijzigingen 

van den Ministm' Du TOUR VAN BELLINCllAVE, 

Art. 13 wordt al't, 11, en daarin wordt, in plaats van »strafge
vangenissen" gelezen: »gewone stl'afgevangenissen", 

[Zie over de beteekenis van gewone strafgevangenissen de toelichting 
by art, 6, hiervoor bI. 142.] 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 

(11 Octoher J 883.) 

De heel' DE SA VORNIN LOHMAN: Dit artikel staat onder de ovel'gangsbe· 
palingen, doch behoort daal'in mijns inziens niet thuis. Het bevat toch een voor
schrift van blijven~en aal'd . Op zich zelf doet het el' niet veel toe af. Maal' art. 11 
is eelle uitzondel'ing op art, 6, Men heeft in dat artikel, ten gevolge van het 
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amendement van den heel' Pompe, aangenomen dat men niet verplicht is in alle 
alTondissements-hoofdplaatsen gevangenissen te hebben. Met het oog op dat artikel 
nu vl'ees ik dat als men flit al·tikel onder de andel'e ovel'gangsbepalingen laat 
staan, de Regeel'ing zou kunnen meenen dat deze cellulait'e gevangenissen op den 
duul' moeten verdwijnen om ze dOOI' nieuwe gestichten te doen vervangen, Dat is 
niet juist. Deze gevangenissen maken even goed als alle andere deel uit van het 
stelsel van gevangenissen en behooren dus vermeld te worden onder de andere 
artikelen. Nu kan ik hierop geen amendement vooI'stellen , omdat wij niet stem
men ovel' de nummers der al'tikelen, maal' indien de Regeering zich vereenigen 
kon met hetgeen ik hiel' heb opgemerkt, zou ik willen voorstellen dat de Vel'ga
dering, zooals meer geschied is, aan den Pl'esident der Kamel' en aan de Regeering 
verlof vel'leende om na aanneming van dit wetsontwerp dit artikel op eene andere 
plaats te stellen waal' het meel' tehuis behoort. Vergis ik mij in mijne op
mel'king, dan laat ik haal' voor wat zij is, 

De heel' OU TOUR VAN BELLINCHAVE, Mini.Jter van Justitie .. Ik geloof dat de 
geachte sprekel' zich in deze vergist. Men lette toch op de eerste twee woorden: 
"de bestaande." Mocht, wanneel' de wet eenmaal in werking is, dool' een of ander 
toeval b v. de gevangenis te Sneek dOOI' brand vernield worden, dan moet volgens 
de wet die gevangenis daal' niet weder opgebollwd worden. want alinea 1 van 
al't. 6 bepaalt dat die gevangenis zal mooten zijn te Leeuwarden. \'all het afbl'eken 
van die gevangenissen is geen sprake. Ik hoop zelfs dat zij zeer lang zullen blijven 
staan, Maar komt el' eenmaal een tijdstip dat zij op nieuw zouden opgebouwd 
moeten worden, dan moet die opbouw zijn in de arrondissements-hoofdplaats. 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: Mag ik even den Ministel' vl'agen wat hij 
doen zou wanneer een van die gevangenissen eens voor de helft of voor een viel'de 
afbrandde? Zal hij dan zeggen: die gevangenis is VOOI' een vierde of VOOI' de helft 
"overgegaan ," vel'dwenen? Wij hebben, zegt immel'S de Minister, hier te doen 
met gevangenissen, die niet blijven bestaan; men mag ze dus niet meel' opbouwen. 
Ik geloof dat het een vel'keel'd stelsel is om van het toeval te laten afhangen of 
die gevangenissen zullen blijven bestaan of niet, 

De heer OU TOUR VAN BELLINCHA VE, Minister van Justitie .. Als een vierde 
gedeelte van een van deze gevangenissen afbrandde, zou ik adviseeren het overige 
drievierde gedeelte af te breken, 

VERVALLEN ARTIKEL ~ 
van het gewijzigd ontwerp van wet, 

GEWIJZIGD ONTWERP, art, 14, Het gesticht te Ommerschans alsmede de 
twee mannengestichten te Veenhuizen bljjven, als ltjjkswerkinrichtingen , 
in gebruik tot dat het beschikbaar worden van de gestichten te Boorn 
en Leeuwarden hunne geleideljjke ontruiming zal hebben mogeljjk gemaakt, 

Nota van wijzigingen 

van de·n Minister Du Toult VAN BELLINCHAVE, 

Art, 14 vervalt, 

Hierva.n werd gegeven de volgende toelichting .. 

- -- -- - - - - -
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Nu Veen huizen als Rijkswerkinrichting blijft [zie bij art. 8], kan 
dit artikel vervallen. Bij de invoering der wet kan de bevolking die 
datwna wordt aangebracht te Veen huizen worden opgenomen. 

Kan de bevolking te Ommerschans niet onmiddellijk worden ge!iva
cueerd, welnu, de bepaling van art. 12 geeft vrijheid die aangelegen
heid naar omstandigheden te regelen. Verdere bepaling is onnoodig. 

VERVALLEN ARTIKEL 15 

van het gewijzigd ontwerp van wet. 

GEWIJZTGD ONTWEltP, art. 15. De kantonnale huizen van bewaring 
die op het in art. 17 bedoelde tijdstip bestaan, blijven gedurende de 
eerste twee jaren na dat tijdstip ter Onzer bescbikking. 

Memorie van Beantwoording. 

Deze bepaling wordt noodig geacht, ten einde te voorkomen dat de 
Regeering 1 Mei 1884 dadelijk geheel af hankelijk zou worden van de 
goedwilligheid der gemeentebesturen. Ont.heft eerst deze wet (art. 11 
[9]) de gemeente van den last haar door de wet van 1855 opgelegd, 
er is niets onredelijks in dat die ontheffing, voorzooveel het gebouw 
zelf betreft, worde opgeschort, totdat de plaatsruimte door de nieuw 
gebouwde gestichten gewonnen, de ontruiming der tegenwoordige kan
tonnale huizen zal hebben mogelijk gemaakt. 

Dat de Staat deze laatste huizen geen dag langer zal gebruiken dan noodig 
is, spreekt van zelf. De omstandigheid dat de Staat I zoolang hij ze ge
bruikt I onderhoud en cipier moet bekostigen, strekt daarvoor tot waarborg. 

Nota van wijzigingen 

van ddn Jllinistel' Du TOUlt VAN BELLINCIlA VE. 

Art. 15 vervalt. 

Hierbij was gevoegd de volgende toelichting: 

Ondergeteekende acht dat artikel niet vrij van bedenking omdat op 
vele plaatsen de kantonnale huizen van bewaring door de gemeenten 
zijn gehuurd en toch niet wel bij deze wet aan de eigenaars de ver
plichting kan wordelJ opgelegd om ze voor den Staat beschikbaar te 
bouden. De gebouwen die aan den Staat behooren kan de Regeering, 
als zulks noodzakelijk moet zijn, tijdelijk tot huis van bewaring be
stemmen - maar eene afzonderlijke wetsbepaling behoeft daartoe de 
~evoegdheid niet te verleenen - daartoe strekt het 2de lid van art. 6. 

VOl'rloopig Verslag VBn het tweede 
onderzoek in de Afdeelingen 

der Tweede Kamer. 

Meerdere leden wenschten artikel 
15 van het vorige ontwerp te behou-

Memorie van antwoord. 

Eindelijk nog een enkd woord 
over de intrekking van art. 15 
van het ontwerp MODOERMAN, op 
welke wijziging de Kamer in haar 
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den . Het is veiliger, de kantonnale 
gevangenissen bij de invoering van 
het strafwetboek niet onmiddellijk 
buiten werking te stellen, omdat deze 
maatregel, bij bet plaatsgebrek, dat 
tbans in vele gevangenissen bestaat, 
tot moeilijkheid en vertraging in de 
executie zou aanleiding geven. 

verslag aanteekent: "Het is veiliger" 
enz. 

Dit is volkomen juist: maar -
men houde den ondergeteekende 
deze opmerking ten goede - door 
de intrekking van het art. 15 wordt 
die meeroere veiligheid volstrekt 
niet in gevaar gebracht. 

Nog nooit heeft iemand er aan 
getwijfeld dat de overgang gemak

kelijk moet kunnen gemaakt worden door zoo noodig nog tijdelijk 
enkele bestaande kantonnale gevangenissen in gebruik te houden, en 
de ondergeteekende zeker allerminst I 

Maar wat beweert hij? dat dit doel volkomen bereikt kan worden 
tengevolge van ad. 6 , § 2, van het ontwerp van wet, waarin de 
Minister aanleiding kan vinden zoo veel huizen van bewaring tiddelijk 
(lan te houden, als hij noodig oordeelt; al Lijd intusschen onder ééne 
voorwaarde, namelijk dat de Regeering over de gebouwen, hetzij als 
eigenaar, hetzij als huurder of gebruiker I kunne beschikken. 

En die voorwaarde is niet zonder beteekenis. Want men moet er 
rekening mede houden dat de bestaande kantonnale gevangenissen slechts 
1.en deele gevestigd zijn in gebouwen toebeboorende aan het Rijk, en 
voor het meerendeel in gebouwen toebehoorende aan gemeenten of par
ticulieren, door dezen aan hot kanton verhuurd. 

Wat nu deze laatste gebouwen betreft, zoo is het geval zeer wel 
mogelijk, dat de gemeente of de particulier de huur niet wenscht te 
vernieuwen . En wat zal men in dat geval met de bepaling van art. 15 
aanvangen? Daarin wordt, wel is waar, voorgeschreven, dat het gebouw 
ter beschikking van Justitie moet blijven gedurende 2 jaar na de in voering 
der wet, maar die bepaling is juridisch onbestaanbaar; men kan de 
gemeente of een particulier zoo !TIaar niet door eene wetsbepaling de 
vrije beschikking over hun eigendom ontnemen. Als zij weigeren, dan 
zal dus de bepaling onuitgevoerd blij ven; en, zooals wij boven zagen, 
zou zij toch juist alléén in dàt geval eenig nut hebben. 

Een voorbeeld zal dit beter ophelderen dan een breed betoog. 
Het huis van bewaring te A pel doorn behoort aan de gemeente; het 

is verhuurd aan het kanton . Stel nu: de huur is verstreken juist tegen 
den termijn van invoering der nieuwe wetgeving en de gemeente wenscht 
van haar eigendomsrecht gebruik te maken, de huur niet te verlengen 
en aan het gebouweene andere bestem ming te geven . Ze heeft daartoe 
als eigenares onbetwistbaa" het recbt. Hoe wil men nu de gemeente 
dwingen, om het gebouw nog 2 jaren in huur af te staan? Dit kan 
immers niet. Als de wet van 1855 niet direct moest afgeschaft worden 
en men liet die nog 2 jaren bestaan, dan zou men op grond daarvan 
de gemeenten van het kanton kunnen verplichten om met Rijks subsidie 
ergens een nieuw huis van bewaring te doen inrichten. Maar ook dan 
nog zou de staat nooit eenig recht op een bepaald gebouw hebben en de 
gemeente Apeldoorn bijv. kunnen dwingen hetzelfde gebouw a.an het 
kanton in buur te laten . 

Een gebruiksonteigening , als in art . 15 bedoeld, is niet mogelijk; 
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met dergelijke bepaling, waaraan in 't éénige geval dat ze nuttig zou 
zijn toch geene uitvoering gegeven kan worden, wordt het ontwerp niet 
verrijkt: de ondergeteekende zou ze daarom liefst zien vervallen. 

Wenscht de Kamer het artikel te handhaven, zij stelle zich dan vooraf 
de vraag: of zij bijv. de gemeente Rotterdam - die het rechtsgebouw 
aan den Staat verhuurt - bij de wet zou kunnen verplichten, om de 
huur gedurende een bepaalden tijd te verlengen. 

Art. 12. 

De vonnissen, uitgesproken vóór de in werking treding dezer 
wet, worden, naar regelen door Ons te stellen, in de hij deze 
wet bedoelde of andere bepaaldelijk door Ons daartoe aange
wezen gestichten ten uitvoer gelegd. 

ON'fWEltP-MoDDEltMAN, art. 13 Art. 12. 

Memorie van Toelichting 

Zonder dit artikel zou men na de invoering dezer wet geen enkele 
vroeger uitgesproken straf meer kunnen executeren en ook met de 
loopende straffen in ongelegenheid geraken. Immers, zoo als in art. 11 [9] 
is bepaald, vervalt de geheele vroegere regeling. 

Voor een geleidelijken overgang naar den nieuwen toestand behoort 
dus te worden gezorgd. 

Het is wenschelijk de regeling hiervan geheel aan het uitvoerend 
gezag over te laten, hetwelk trouwens slechts eene tijdelijke bestendiging 
is van den bestaanden toestand. Daarbij zal rekening gehouden moeten 
worden zoo wel met die vonnissen, welke nog geheel moeten worden 
geëxecuteerd als met die wiel' executie reeds gedeeltelijk heeft plaats 
gehad. Beide vonnissen zullen zooveel mogelijk in de nieuwe gevange
nissen moeten worden geëxecuteerd, maar gehóel zal dit niet kunnen 
noch behoeven te geschieden. 

[In het Gewijzigd ontwerp werd dit artikel: art. 16, en in het Nader gewijzigd ont
werp van den Minister Du TOUB VAN BELLlNCHAVE, art. 12.] 

Art. 13. 

Deze wet treedt III werkillg te gelijk met het Wetboek van 
Strafrecht. 1 

ONTWERP-MoDDERMAN, art. 14 Art. 13. 

1 bgevolge art. 2 der wet van 15 April 1886 (Staatlhlad nO. 64) op 1 September 1886 
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Voor!. Vers!. der Tweede Kamer. 

Het artikel gaf aanleiding tot twee
erlei opmerking. Vooreerst merkte 
men op, dat het doel dezer wets
voord ragt is de noodige posten op de 
begrooting te brengen ten einde ge
vangenissen gereed te hebben, als 
het Wetboek van Strafregt in wer
king treedt. Maar op die wijze treedt 
dan toch deze gedeeltelijk in werking 
vóór de invoering van het Strafwet
boek. In de tweede plaats werd et' 
met kracht op gewezen, dat de in
voering van het Strafwetboek niet 
zou behoeven te worden verschoven 
totdat al de gebouwen die naar aan
leiding van deze wet zullen moeten 
worden daargesteld , zullen zijn vol
tooid en in gebruik gesteld. Daar
mede toch zouden naar het oordeel 
van velen tal van jaren verloopen 
en de invoering van het Strafwetboek 
noodeloos worden vertraagd. Men 
meende, dat door gepaste overgangs
bepalingen de termijn van invoering 
zou kunnen worden bespoedigd en 
men zou er prijs op stellen bekend 
te mogen worden gemaakt wat dien
aangaande het gevoelen van de Re-
gering is. 

Memorie van Beantwoording. 

Deze bepaling wenscht de onder
geteekende onveranderd te behouden. 
'l'usschen ~ vel'binden" en ~ werken" 
bestaat een groot onderscheid. Door 
hare afkondiging wordt de wet» ver
bindend" j van dat tijdstip af kan 
alles worden gedaan wat noodig is 
om de latere ~ in werkingtreding" 
mogelijk te maken j dus ook op de 
begrooting gelden worden toegestaan 
voor den bouw van gestichten die 
lateI' (bij de in voering van bet st.raf
wetboek) onder de alsdan gevorderde 
benaming worden in gebruik gesteld. 

Wat voorts de opmerking betreft 
dat. de invoering van het Rtrafwet
boek niet behoeft te worden ver
schoven tot dat al de gebouwen die 
naar aanleiding dezer wet zullen 
moeten worden ingericht, zullen zijn 
voltooid, zoo kan uit zijn antwoord 
op het verslag der Eerste Kamer der 
Staten· Generaal bij de behandeling 
der begrooting voor zijn Departe
ment voor het loopende jaar, duide
lijk blijken dat de ondergeteekende 
die meening deelt. 

Met bekwamen spoed moet worden 
getracht te bevorderen dat den lstcn 
Mei 1884 (naar de ondergeteekende 
zich voorstelt, het oogen blik der 

in voering van het strafwetboek) zooveel mogelijk de gevangenissen etc. 
in overeenstemming met de bepalingen daarvan zijn gebracht. 

Voor zooveel dit dan nog niet het geval is, zal aan de daaraan ver
bonden bezwaren zooveel mogelijk moeten worden tegemoet gekomen 
(evenals zulks trouwens thans ook geschiedt), maar van uitstel der invoe
ring, uit dien hoofde, zal geen sprake mogen zijn. 

[In het Gewijzigd ontwel'P weru uit al·tikel: art. 17, en iu het Nader gewi,jzigd Ollt· 
WP''j1 VUil ueo Minister Du TOUR VAN BELLINCHAVE. art. 13.] 

20 
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NADERE WIJZIGINGEN VAN DE GESTICHTENWET. 

Zooals vóór het afdrukken van voorgaande bladen reeds te ver. 
wachten was (vg. het N.B. op den aanvang van blz. 155), is in 
de gestichten wet weder eene wijziging gebracht, en wel bij de wet 
van 6 Juni 1900 (Stb. nO. 79). De inhoud en gesl:hiedenis dezer 
wijzigingswet worden medegedeeld op de hierna volgende bladzijden 
307 tot 310. 

Daarenboven zijn belangrijke wijzigingen voorgesteld bij het op 
28 Juni 1900 door de Tweede Kamer der Staten·Generaal aange. 
nomen ontwerp van wet, houdende beginselen en voorschriften om. 
trent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen, waarbij is 
voorgedragen de intrekking: 

van het bepaalde sub 3, in art. 7 , 
van de woorden: "en de rijksopvoedingsgestichten" in het 

eerste lid van art. 8 
en van het derde lid van art. 8 der gestichten wet , 

en waarin verder nieuwe bepalingen omtrent de Rtjksopvoedings
gestichten, gelijk mede omtrent eene nieuwe categorie van inrich. 
tingen : de tuchtscholen, zijn opgenomen. 

Daar in dit wetsontwerp, - thans (September 1900) bij de Eerste 
Kamer der Staten·Generaal in behè1ndeling, - tevens wijzigingen in 
de wet tot vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen zijn ver. 
vat, zal, wegens den samenhang der verschillende daarin behandelde 
onderwerpen, de inhoud en geschiedenis daarvan, wanneer het wet 
zal zijn geworden, hierachter worden opgenomen nà de op bI. 311 
en volgende behandelde wet betrekkelijk de beginselen van het ge. 
vangeniswezen. 
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WET VAN 6 JUNI 1900 (Staatsblad N°. 79), 

tot zmjzigin!J de?' wet Va?l 3 Janua?'i 1 84 (Staatsblad n°. 3) tot 

aanwijzing der gestichtpn, waar hetzij geva77genisstraj, hetzij 

hecldenis wordt ondergaa1l, en vall aallverwa?lte gestichteu, zooals 

dzrJ 'reeds is gewijzzgd bij de wetten van 28 Altfjlt8tlt8 1886 
(Staatsblad nO. 130), 10 December 18 8 (Staatsblad nO. 176), 
6 JJ1ei 1889 (Staatsblad nO. 51 ~ en 29 October 1892 (Staats-

blad nO. 241). 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DEZER WET. 

1. Het 0 n t w e r p van bovengenoemde wet werd aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ingediend bij Koninklijke boodschap van 
28 Februari 1900, vergezeld van eene memorie van toelichting, 
onderteekend door den Minister van Justitie Mr. P. W. A. Cort van 
der Linden. 

H. Het Ver sla g, d.d. 3 April 1900, van de Commissie van 
Rapporteurs der Tweede Kamer (bestaande uit de heeren Travaglino, 
Willinge, Loeft', Van Raalte en De Beaufort) bevatte alléén de mede
deeling, dat het ontwerp in de afdeelingen tot geene bedenkingen 
aanleiding had gegeven en dat ook de Commissie van Rapporteurs 
geene aanleiding had gevonden tot het maken van eenige opmerking. 

Hl. In de '1' wee deK a mer der Staten-Generaal werd het ont· 
werp op 5 April 1900 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

IV. Bet Ei n d ver ti 1 a g van de Commissie. van Rapporteurs der 
Eerste Kamer (bestaande uit de heeren Godin de Beaufort, Van 
Alphen, Schimmelpenninck van der Oije .. Van Zinnicq Bergman en 
Fennema) werd vastgesteld op 30 Mei 1900 en bevatte niet anders 
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dan dat bij het afdeelingsonderzoek door enkele leden was te kennen 
gegeven, dat z\j in plaats van dit ontwerp liever de indiening van 
een voorstel van meer ingrUpenden aard gezien zouden hebben, daar 
zij van oordeel waren dat op den duur eene meer belangrijke wijziging 
niet achterwege kon blij ven. 

V. In de Eer s t e Kam er der Staten· Generaal werd het ontwerp op 
31 Mei 1900 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

VI. Na door de Koningin op 6 Juni 1900 te zijn goedgekeurd, 
wflrd de wet in het Staatsblad van 1900 onder nummer 79 opge· 
nomen, als volgt: 

(Staatsblad nO. 79.) Wet van den 6en Juni 1900 tot wijziging 
der wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3) tot aanwijzing 
der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis 
wordt ondergaan, en van aanverwante gestichten. 

WIJ WIL HELMIN A, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut 1 doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wenschelijkheid 
is gebleken van eene wijziging der wet van 3 Januari 1884 (Staats
blad nO. 3) tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenis· 
straf, hetzij hechtenis wordt ondergaan, en van aanverwante ge
stichten, zooals die reeds is gewijzigd bij de wetten van 28 Augustus 
1886 (Staatsblad nO. 130), 10 December 1888 (Staatsblad nO. 176), 
6 Mei 188\J (Staatsblad nO. 51) en 29 October 1892 (Staatsblad 
nO. 241); 

Zoo is het, dltt Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, ge
lijk Wij ,goed vinden en verstaan bij deze: 

Een i g Art i kei. 

In artikel 7, 2°., van voormelde wet wordt het woord "Eind
hoven" vervangen door "Gorinchem". 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden gepla..'üst, 
en dat allo Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en 

------~ ~ 
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Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven te Soestdijk den 6en Juni 1900. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Justitie I 

(get.) CORT v. D. LINDEN. 

Memorie van Toelichting. 

Bij art. 7 del' wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), tot 
aanwijzing del' gestichten, waal' hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis 
wordt ondergaan en van aanverwante gestichten, is bepaald, dat el' 
zullen zijn bijzondere strafgevangenissen, bestpmd o. a. tot opneming 
van hen die een gevangenisstraf van meel' dall drie maanden en niet 
meel' dan vijf jaren moeten ondergaan en verkeeren in een der gevallen 
bedoeld in het 2de of 3de lid van art. 12 van het Wetboek van ctraf
recht, en dat die gevangenissen zullen zijn gevestigd: voor de vrouwen 
te Eindhoven. Dewijl kon worden voorzien, dat bij het in werking 
treden dier wet te dier plaatse geene gelegenheid zou bestaan om de 
bovenbedoelde straffen ten uitvoer te leggen, werd met aanvulling van 
art. 10 dier wet, bij de wet van 28 Augustus 1886 (Staatsblad nO. 130) 
bepaald, dat zoolang de gebouwen o. a. voor de bijzondere strafgevan
genis te Eindhoven niet voltooid zouden zijn, bij Koninklijk besluit 
andere strafgestichten zouden worden aangewezen tot opneming del' 
veroordeelden, waarvoor de meergenoemde bijzondere strafgevangenissen 
bestemd zijn. Dit heeft plaats gehad bij het Koninklijk besluit van 14 
September 1886 nO. 26, waarbij is bepaald, dat die veroordeelden in 
gewone strafgevangenissen zullen worden opgenomen en daarin, voor 
zoovel'l'e noodig, hunne straf in gemeenschap zullen ondergaan. Dit was 
uit den aard del' zaak een tijdelijke maatregel en het voornemen bestond 
dan ook, door het bouwen van eene gevangenis te Eindhoven I aan den 
bij de gestichten wet gestelden eisch te voldoen. Aan het uitvoeren van 
dat voornemen bleek echter eene groote moeielijkheid verbonden te zijn, 
wijl met geen mogelijkheid eenig juist cijfer der bevolking waarop 
moest worden gerekend, was te bepalen. 

Bij nader inzien meende men dus eenigen tijd te moeten laten ver
loopen om dan daarna met de ervaring ten opzichte der behoefte aan 
een gesticht van grooter of kleiner omvang te rade te gaan. Sedert 
heeft de ervaring geleerd, dat het getal vrouwen, dat naar de wet in 
de termen zou vallen om in eene bijzondere strafgevangenis als waarvan 
ten deze sprake is, te worden opgesloten, 7.eer gering is. Niettemin 
acht de ondergeteekende het niet goed den tel' voorziening in eene da
delijke behoefte tijdelijk genomen maatregel voortdurend te bestendigen, 
en zulks te minder wijl el' thans eene geschikte en tevens min kostbare 
gelegenheid bestaat, om een bepaald gesticht voor tot gevangenisstraf 
van meer dan 3 maanden en niet meer dan 5 jaren veroordeelde vrou
wen, die voor het verblijf in de cel wegens ouderdom of lichamelijke 
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gesteldheid ongeschikt zijn, aan te wijzen en wel de bijzondere straf
gevangenis voor vrouwen te Gorinchem. Dit kan geschieden, omdat 
die gevangenis voor een groot deel onbewoond is en het zich niet laat 
aanzien, dat in dien toestand verandering zal komen. Bij raadpleging 
van de statistiek van het gevangoniswezen blijkt toch, dat sedert het 
jaar 1887, toen de gevangenis werd in dienst gesteld, het sterktecijfer 
der bevolking achtereenvolgend is gedaald van 36 tot 25, 22, 20, 
17,15,14,13,12,10,9 en 7. Voor aanraking van de bij dit wets
ontwerp bedoelde categorie van veroordeelden met de overige zich in 
het gesticht bevindende vrouwen behoeft geene vrees te bestaan, dewijl 
de verschillende caLegorie!in door het aanbrengen eener weinig kostbare 
afscheiding in enkele zalen volkomen van elkander kunnen worden af
gezonderd. Overigens meent de ondergeteekende tot ondersteuning van 
dit voorstel, om één gesticht voor verschillende categorie!in van per
sonen te bestemmen, te kunnen verwijzen naar het gesticht te Mont
foort, waarin krachtens de wet van 6 Mei 1889 (Staatsblad nO. 51) 
[zie hiervoor bI. 183 en volg.] twee!irlei soort van meisjes worden ge
huisvest. Wil men de gestichten wet op dit punt onveranderd behouden 
en tevens een einde maken aan de tijdelijke regeling der zaak, dan zal 
dit eene beLeekenende uitgave tot stichting van een gebouwen aall
schaffing van meubilair en vervolgens eene blijvende uitgave voor het 
ambtenaarspersoneel en voor het onderhoud van gebouwen meubilair 
vorderen. De ondergetdekende meent daartoe niet te moeten medewerken 
en heeft daarom de voorkeur gegeven aan de indiening van bijgaand 
ontwerp van wet. 

[Zie wat de verdere behandeling van het wetsontwerp betreft, 
vorenstaand 0 ver z i c h t, bI. 307 en 308, sub Il, lIl, IV en V.] 
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WET V A N 14 APR I L 1886 (Staatsblad No. 62), 
tot va.ststelling der beginselen van het gevangeniswezen, gewijzigd 
bij ad. 2 der wel van 10 December 18 8 (Staatsblad nO. 176). 

[Zie over eene voorgestelde nadere wijziging dezer wet het aan· 
geteekende op bI. 306.J 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER WET 

VAN 14 APRIL 1886 (Staatsblad nO. 62). 

(Waar bij de behandeling dezer wet melding gemaakt wordt vlln het ontwerp-, of 
concept- Modderman, wordt bedoeld een door dien Minister aan de gevangenis besturen 
om advies toegezonden concept, en niet een ingediend wetsontwerp. Zie het Regeerings
antwoord op het Verslag van de Tweede Kamer bij Art 4 .) 

1. Bij Koninklijke Boodschap van 27 Maart 1884 werd het Ontwerp 
van bovengenoemde wet, vergezeld van eene memorie van toelichting, 
onderteekend door den Minister van Justitie Mr. M. W. baron du 
Tour van Bellinchave, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingediend. 

11. Door de Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer, 
bestaande uit de heeren Mrs. van Gennep, Vos de Wael, de Beaufort , 
de Vos van Steenwijk en Pompe van Meerdervoort, werd op 16 
December 1885 het Verslag vastgesteld, tevens bevattende het Ant· 
woord der Regeering met een Gewijzigd Ontwerp van Wet. 

lIL De Openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten· 
Generaal werden gevoerd op 3, 4 en 5 Maart 1886 en in laatst· 
vermelde zitting werd het wetsontwerp met 44 tegen 16 stemmen 
aangenomen. 

IV. Het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs van de Eerste 
Kamer, bestaande uit de heeren Mrs. van Tienboven , van Swinderen , 
Smitz en de Sitter, werd op 10 April 1886 vastgesteld en het AnLwoord 
der Regeering daarop door den Minister van Justitie Mr. M. W. baron 
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du Tour van Bellinchave in de zitting der Eerste Kamer van 12 April 
1886 voorgelezen. 

V. In de Eerste Kamer hadden de Openbare beraadslagingen plaats 
op 12 April 1886 en in die zitting werd het wetsontwerp met 24 
tegen 5 stemmen aangenomen. 

VI. Op 14 April 1886 door den Koning goedgekeurd, werd de wet in 
het Staatsblad van 1886 onder nO. 62 upgenomen, luidende als volgt: 

(Staatsblad nO. 62.) Wet van den 14den April 1886, tot vaststel
ling der beginselen van het gevangeniswezen. 

WIJ WILLEM lIl, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut I doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat, volgens art. 22 van 
het Wetboek van Strafreeht, de wet de beginselen stelt waarnaar de 
inrichting en het beheer der gevangenissen. de vE'rdeeling der gevan
genen in klassen, de arbeid, de bestemming van de opbrengst van 
den verplichten arbeid, het onderwUs, de godsdienstoefeningen en 
de tucht bij algemeen en maatregel van inwendig bestuur zullen worden 
geregeld; dat art. 32 van dat Wetboek dezelfde voorziening eischt 
ten aanzien van de Rijkswerkinrichtingen, terwtjl zij ten aanzien van 
de Rijksopvoedingsgestichten mede wenscheltik is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

TITEL I. 

Inrichting en beheer. 

Art. I. 

Het opperbeheer der gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen berust 
bij Onzen Minister van Justitie. 

Art. 2. 

Het beheer van de in het vorig artikel genoemde gestichten wordt 
gevoerd door een directeur of door oen tipier onder de bevelen van 
colleges van regenten. 
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De leden worden door Ons benoemd en ontslagen. 
Bij tUdelijke ontstentenis van colleges van regenten wordt in de 

vervulling hunner werkzaamheden door Ons op andere wijze voorzien. 
'l'en opzichte van het college van regenten over de Rijkswerkin· 

rü.:htingen te Veenhuizen worden door Ons afzonderlijke regelen gesteld. 

Art. 3. 

De directeuren worden door Ons benoemd en ontslagen; de cipiers 
en overige beambten door Onzen Minister van Justitie, na de colleges 
van regenten te hebben gehoord. 

Art. 4. 

De gevangenen, bedoeld in art. 3, 2° en 3°, van de wet van 3 
Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), worden aan geene andere beperkingen 
onderworpen dan die voor het doel hunner opsluiting of in het belang 
der orde volstrekt noodzakelijk zijn. 

Art. 5. 

In de versehillende gestichten worden mannen en vrouwen ie allen 
tijde van elkander gescheiden. 

Art. 6. 

Zij, die in gemeenschap geplaatst zijn, worden gedurende den nacht 
onderling afgezonderd. 

In buitengewone gevallen staat het college vàn regenten uitzonde· 
ringen op dien regel toe. 

Art. 7. 

Bij de regeling van den werktijd, van het arbeidsloon en van de 
kantine staan de veroordeelden in de strafgevangenissen ten achter 
bij de veroordeelden in de huizen van bewaring en in de Rijkswerk
inrich tingen . 

Art. 8. 

De veroordeelden in de strafgevangenissen en in de huizen van 
bewaring ontvangen in den regel gedurende de twee eerste etmalen 
van hun straftijd niet anders dan water en brood. 

Art. 9. 

De pistole bestaat alleen in de huizen van bewaring. 

Art. 10. 

Aan gevangenen en verpleegden kan van Rijkswege bij hun ontslag 
reisgeld of reisgelegenheid worden verstrekt. 
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Onder gevangenen wordt verstaan de bevolking der gevangenissen; 
onder verpleegden die der Rijkswerkinrichtingen. 

TITEL 11. 

Indeeling in klassen. 

Art. 11. 

Bij de klassenindeeling der gevangenen en der verpleegden wordt 
hoofdzakelijk gelet op het verleden, het gedrag en het feit, waarvoor 
de veroordeeling heeft plaats gehad, en daarbij tevens zoo veel mogelijk 
rekening gehouden met den leeftijd en de mate van ontwikkeling 
alsmede met den duur der straf, alles in onderling verband. 

De indeeling in klassen geschiedt door het college van regenten, 
met dien verstande, dat de tot levenslange gevangenisstraf veroor· 
deelden steeds van de andere gevangenen gescheiden blijven. 

TITEL IIl. 

Arbeid en arbeidsloon. 

Art. 12. 

De verplichte arbeid zal zich bij voorkeur uitstrekken tot den huis
dienst en over voorwerpen voor 's Rijks dienst. 

Art. 13. 

Het door den gevangene of verpleegde verdiend arbeidsloon is zijn 
eigendom. 

Dit loon wordt in de stra.fgevangenissen, behalve voor hen die tot 
levenslange gevangenisstraf veroordeeld zUn, en in de Rijkswerkin· 
richtingen verdeeld in uitgaanskas en zakgeld. 

Het laatste blijft onder bewaring van het bestuur van het gesticht, 
doch is ter beschikking van den gevangene of verpleegde, volgens 
daaromtrent te stellen regelen. 

Art. 14. 

Moedwillig door den gevangene of verpleegde tijdens zijn straftijd 
toegebrachte schade kan zoo wel op de uitgaanskas als op het zakgeld 
worden verhaald. 

De uitgaanskas is overigens onvervreemdbaar en niet vatbaar voor 
beslag. 

Zij wordt den gevangene of verpleegde hij of na zijne in vrijheid· 
stelling uitgekeerd. De uitkeering kan ook in termijnen g8schieden. 
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Art. 15. 

In de strafgevangenissen geldt als regel, dat de gevangenen eIken 
werkdag gedurende ten minste 10 uur arbeiden. 

Art. 16. 

Aan eIken gevangene en verpleegde wordt minstens één etmaal 
per week als rustdag gegund. 

TITEL IV. 

Onderwijs en godsdienstoefeningen. 

Art. 17. 

In de gevangenissen en RUkswerkinrichtingen wordt onderwijs in 
lezen, schrijven en rekenen als regel, behoudens persoonlijke uitzonde
ringen, gegeven aan de veroordeelden voor meer dan drie maanden, 
die den leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt. 

Voortgezet en vakonderwijs kan naar de behoefte, in verband met 
den persoonlijken aanleg der gevangenen en verpleegden, worden 
verstrekt. 

Art. 18. 

In de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen wordt gelegenheid 
gegeven om godsdienstonderwijs te ontvangen. 

Art. 19. 

Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen de gevangenen en ver
pleegden aan de godsdienstoefeningen, die te hunnen behoeve worden 
gehouden, deel. 

TI'rEL V. 

Tucht. 

Art. 20. 

In de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen is de oplegging der 
na volgende disciplinaire straffen geoorloofd: 

1°. opsluiting in eene volstrekt donkere strafcel; 
2°. gewone sluiting in de boeien; 
3°. opsluiting in eene gewone strafcel; 
4°. opsluiting in eene gewone cel; 
5°. verstrekking van water en brood in plaats van het gewone 

voedsel; 

~------------- -
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6°. onthouding van arbeid, van het genot der vrtie lucht, van 
lectuur, van bezoek, van het schrijven of ontvangen van brieven, van 
het gebruik maken der kantine of van andere voorrechten. 

Meerdere dezer straffen kunnen gelijktijdig worden opgelegd. 
De straf sub 1° wordt opgelegd voor ten hoogste 48 uren. 
De straffen sub 2°, 3° en 5° worden opgelegd voor ten hoogste 

4 weken. 
De straf sul:i 4° wordt opgelegd voor ten hoogste 6 maanden. 
De straf sub 5° wordt, ingeval zij langer duurt dan 2 dagen, 

slechts om den anderen dag toegepast. 
Het genut der vrije lucht kan voor niet langer dan 7 dagen worden 

onthouden. 

Art. 21. 1 

Behal ve de straffen, in het vorig artikel genoemd, kan in de Rijks· 
werkinrichtingen te Veenhuizen n°. 2 en te Veenhuizen nO. 3 ook 
verplaatsing naar de Rijkswerkinrichting te Hoorn als straf worden 
opgelegd. 

Art. 22. 

Behalve de straffen in artikel 20 genoemd, kan in de bijzondere 
strafgevangenis te Leeuwarden ook de lijfstraf worden opgelegd. 

Art. 23. 
Geen straf wordt opgelegd, dan nadat de overtreder door hem, die 

de straf geeft, is gehoord. 

TITEL VI. 2 

Rijksopvoedingsgestichten. 

Art. 24. 
Op de Rijksopvoedingsgestichten zijn toepasselijk artikel 1, artikel 2, 

artikel 3, artikel 6, artikel 10 alinea 1, artikel 13 alinea 1, artikel 
14, artikel 16 en artikel. 19 dezer wet. 

Art. 25. 
De daarin geplaatste minderjarigen worden als verpleegden 3.c'1.nge· 

merkt. 

Art. 26. 
Het geheele bedrag van het verdiend arbeidsloon wordt in de Rijks· 

opvoedingsgestichten als regel tot uitgaanskas bewaard. 

1 Dit artikel werd gewijzigd door art. 2 der wet vaD 10 Dec. 1888 (Staatsblad nO. 176); 
zie volgende bladzijde oDderaan. 

~ Van dezen titel, bevattende de art!. 24 tot eD met 28, wordt de intrekkiDg voor
gesteld bij het wetsoDtwerp, hier voren vermeld op blz. 306. 
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Art. 27. 

Aan de verpleegden in de Rijksopvoedingsgestichten wordt gegeven 
gewoon lager onderwijs en ambachtsonderwijs, alsmede, behoudens 
de uitzonderingen door het college van regenten aan te wijzen, gods· 
dienstonderwijs. 

Art. 28. 

In de Rijksopvoedingsgestichten is de oplegging geoorloofd der disci-
plinaire straffen in artikel 20 dezer wet vermeld sub 2°, 3°, 5° en 6°. 

De straf sub 2° wordt opgelegd voor ten hoogste 3 dagen; 
de straf sub 3° voor ten hoogste 7 dagen; 
de straf sub 5° voor ten hoogste 14 dagen en, ingeval zij langer 

duurt dan 2 dagen, slechts om den anderen dag. 
Het genot der vrije lucht kan voor niet langer dan 3 dagen wor

den onthouden. 

Art. 29 • . 

Deze wet treedt in werking te gelijk met het Wetboek van Strafrecht. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aanga,at, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 14den April 1886. 

De Minister van Justitie, 
(get.) Du l'oUR VAN BELLINCITAVE. 

(get.) WIL L E M. 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER WET 

VAN I 0 DECEMSE~ 1888 (Staatsblad nU. 176). 

Zie dat overzicht hiervoor blz. 7 tot 11; zie voorts bI. 244 volg. 

Art. 2 dier wet luidt: 

In artikel 21 der wet van 14 April 1886 (Staatsblad nO. 62) ver
vallen de woorden: "no. 2 en te Veenhuizen nO. 3." 



ALGEMEENE OPMERKINGEN. 

KARAKTER DER STRAF. 

Memorie van Toelichting. 

Bij eene afzonderlijke wet de beginselen aan te wijzen, welke bij de 
regeling van het gevangeniswezen in acht genomen moeten worden, 
werd noch door de Commisie van het ontwerp Strafwetboek, noch 
door den Minister SMID'!' wenscbelijk geacht. 

Uit de Memorie van Toelichting, beboorende bij het eerste Regee
ringsontwerp , blijkt, dat het denkbeeld wel is overwogen, maal' dat 
men er zich niet mede heeft vereenigd, omdat men vreesde »door 
wettelijke regeling in deze de administratieve macht te veel te zullen 
belemmeren in hare vrijheid van handelen, en deze vrijheid juist eene 
onmisbare voorwaarde achtte van hare volle vel antwoordelijkbeid voor 
alles wat het bestuur del' gevangenissen betreft." [Zie deel I bI. 315.] 

De 2de alinea van het tegenwoordig art. 22 schreef dan ook oor
spronkelijk niet anders voor dan dat de inrichting, het beheer, de 
arbeid, het onderwijs en de tucht zouden worden geregeld bij algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur. Eerst later zijn de woorden »naar begin
selen bij de wet te stellen" er dool' den Minister MODDEIlMAN bijgevoegd, 
toen de artt. 13,14,16.17,18,19,20 [en 31] op voorstel der Commis
sie van Rapporteurs uit het ontwerp werden verwijderd. [Zie deel I bI. 261.] 

Is eene zoogenaamde beginselen wet derhalve thans onvermijdelijk, -
de juistheid van het hierboven er tegen aangevoerd bezwaar zal door 
weinigen worden ontkend, - en de ondergeteekende is er dan ook op 
bedacht geweest bij deze eerste wettelijke regeling alle onnoodige 
uitbreiding te vermijden en zich tot de hoofdpunten te beperken. 

Meent men nu in bijgaand ontwerp eene zuivere reproductie te zullen 
vinden van de uit het ontwerp Strafwetboek uitgevallen artikelen, dan 
zal men zich in die verwachting bedrogen vinden. Eensdeels bevat het 
ontwerp meel', onder anderen doordat het ook op de Rijksopvoedings
gestichten betrekking heeft, maal' bovendien wijkt ook de inhoud del' 
vroegere artikelen soms niet onbela.ngrijk van hetgeen thans voorgesteld 
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wordt af. Bij de behandeling del' artikelen zal hierop nader de aandacht 
worden gevestigd, maar ondergeteekende wil hier de algemeene opmer
king laten voorafgaan, dat hij tegen die afwijkingen 1.e minder bezwaar 
had, omdat de voornaamste reden, waarom de Commissie van Rappor
teurs indertijd de verwijdering der genoemde artikelen uit het ontwerp 
Strafwetboek wenschte, juist gelegen was in de omstandigheid, dat zij 
zich met vele der daarbij voorgestelde bepalingen niet kon vereenigen. 

Het behoefL intusschen wel geen betoog, dat die afwijkingen niet 
ten gevolge mogen hebben, dat het verband met het Wetboek van 
Strafrecht zou worden verbroken. Voor eene goede regeling van het 
gevangeniswezen is dat verband onmisbaar. 

Het is noodig hieraan bij deze te herinneren, omdat de mededeeling 
van den ondergeteekende in de zitting der Eerste Kamer van den 24sten 
Jan. 11., dat door hem bepalingen noodig worden geacht als thans in 
de artt. 6 [8J en 19 [22J van bijgaand ontwerp ztjn opgenomen, buiten de 
Vertegenwoordiging enkele ontboezemingen hebben uitgelokt, waaruit 
blijkt, dat men zijne bedoeling niet juist heeft begrepen. 

Zoo heeft men onder anderen gevraagd, of de Minister dan zou 
wenschen terug te keeren tot den tijd dat de wraaktheorie nog geoorloofd 
- of wel de absolute afschrikkingstheorie nog onmisbaar werd geacht. 
Maar behoeft het nog uitdrukkIijk gezegd, dat die vraag ontkennend 
moet worden beantwoord? De tijden dat de straf het karakter droeg 
van wraakoefening wenscht de ondergeteekende niet in 't leven terug 
te roepen; evenmin zou hij tot het absolute afschrikkingsstelsel wenschen 
terug te keeren. Het penitentiair stelsel, zooals het thans in het 
Strafwetboek is aangenomen, draagt ten volle zijne sympathie; en hij 
is overtuigd, dat niet alleen de individu, maal' in de eersle plaats de 
Staat zelf er de beste vruchten van plukt, als men tijdens den straftijd 
de zedelijke en maatschappelijke verbetering van den gevangene zoo veel 
mogelijk bevordert. Hieromtrent mag niet de minste twijfel bestaan j 
hij verklaart dan ook uitdrukkelijk, dat hij geene reactie tegen het 
stra/stelsel zou wenschen. 

Maar is het daarom noodig dat hij volkomen goedkeurt de wijze 
waarop men tot dusverre aan het stelsel uitvoel'ing beeft willen geven? 
Is dan over de grenzen aan het penitentiair stelsel gesteld, geen verschil 
van gevoelen geoorloofd? 

Het is de plicht van den Staat, de straf zooveel mogeli(jk, dat is voor 
zooverre het kan geschieden zondel' haal" eigenlijk doel te miskennen en 
'laaI" in .rtestl·engheid te doen verlieze'n - dienstbaar te maken aan de zedelijke 
en maatschappelijke verbetering van den misdadiger. Daarover zijn allen 
het eens. Maar is het zoo onnatuurlijk dat dezelfde eenstemmigbeid 
ontbreekt als het el' om te doen is de grens aan te wijzen waarbuiten 
het eigenlijk doel der straf zou worden miskend of waarbuiten de straf 
in gestrengheid zou gaan verliezen? 

'l'och is het van overwegend belang die grens duidelijk voor oogen 
te houden. Wat daarbuiten ligt, mag niet worden geduld. De straf 
wordt niet opgelegd in het belang van den veroordeelde, O1aar in dat 
der maatschappij. En dat maatschappelijk belang eiseht dringend: 

1 (J. dat de gevangenis in de volksovertuiging eene gevreesde straf
plaats blijve; en 
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2°. dat de ontslagene niet verbeterde gevangene (zelfs de grootste 
voorstander van het penitentiair stelsel zal niet ontkennen dat dit getal 
nog zeer groot is) een' heiIzamen afschrik van het gevangenislevon 
hebbe bekomen en zich daardoor van de recidieve late afschrikken. 

Men begrijpe den ondergeteekende dus goed. In sympathie voO!' het 
penitentiair strafstelsel van het nieuw strafwetboek wenscht hij voor 
niemand onder te doen. Maar, als hij eenigszins strengere behandeling 
der gevangenen verdedigt, dan is het omdat hij zeer bevreesd is de 
hiervoren genoemde grens te overschrijden en omdat hij het voor den 
Staat wenschelijker oordeelt dat een enkel middel tot verbetering (hoe 
deugdelijk ook op zich zelf) ongebruikt blijve dan dat de straf haal' 
streng karakter zou verliezen. 

Als de belangen der maatschappij aan de zucht om die van den 
gevangene te bevorderen, werden ten offer gebracht, zou het een ware 
ramp zijn. Den straffenden arm des Staats mag het nimmer aan de DOodige 
veerkracht ontbreken. Het is niet voldoende dat men heeft eene uit
stekende strafwet en conscientieuse ambtenalen , die met ijver de 
misdaad bestrijden of vervolgen: - de straf moet ook illet zorg 
worden voltrokken. En die strafvoltrekking staat met de beide eersten 
in zóó nauw verband, dat van den stempel dien zij er op drukt de 
meerdere of mindere waarde afhangt. 

Eene Regeering, die het verband inziet dat tusschen die drie factoren 
bestaat, en in de handhaving del' rechtsord(1 een eerste levensvoorwaarde 
voor den Staat erkent, kan het oog niet sluiten voor het gevaar dat 
er in gelegen zoo zijn als door de wijze van voltrekking de beteekenis 
der strafvervolging teloor ging: - en zal dit à tout prix moeten trach
ten te voorkomen. 

Tot hoever mag men nu gaan milt de middelen tot verbetering? 
Hiervoor zijn geen algemeene regels te stellen, maar in eIken Staat 

en op elk tijdstip moet die vraag in verband met den maatschappelijken 
toeEtand worden beantwoord. 

Als de gevangenisbevolking bestond uit personen die allen eene zekere 
mate van maatschappelijke welvaart en ontwikkeling genoten, - hun 
zou de enkele vrijheidsberooving op zich zelve - welke ook de wijze 
hunner verpleging zij -- zwaar genoeg blijven vallen. 

Maar nu men verkeert in eene maatschappij als de onze, waar in 
de klasse, waartoe het meerendeel der gevangenisbevolking behoort, 
vaak armoede heerscht en van stoffelijke welvaart althans geen sprake 
kan zijn, mag de Regeering niet dan na nau wgezetto overweging maat
regelen nemen of bestendigen waardoor aan het lot der gevangenen een 
schijnbare of werkelijke verbetering wordt of werd aangebracht. 

Is het toch niet een erkend - en een verklaarbaar feit tevens, dat 
het enkele gemis der vrijheid dool' velen weinig wordt betreurd omdat 
hun daardoor de vaak zoo harde strijd om het bestaan wordt gespaard? 
Ligt het dan niet voor de hand dat onder die omstandigheden de Re
geering dubbel voorzichtig moet zijn opdat men zich niet te veel aan 
het verblijf in de gevangenissen gewenne? 

Zeker I - met voldoening kan er op worden gewezen wanneer een 
gevangene gezond van lichaam en krachtig van geest de gevangenis ver
laat, in staat bovendien om dool' het uitoefenen van een ambacht in 
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zijn onderhoud te voorzien en voldoende ontwikkeld om zich daardoor 
te eerder een behoorlijk bestaan te verschaffen. Maar tegenover dien 
éénen staan anderen over, van wie niets terecht komt. En met het oog 
op deze laatsten moet men voorzichtig zijn. De maatregelen die men 
neemt om tot gunstige uitkomst te geraken, mogen er nooit toe leiden 
om de slJhaal in 't algemeen ten voordeele van het leven in de gevan
genis te doen overslaan. Men trachte in de eerste plaats de menschen 
uit de gevangenis te houden! 

Het moge uit het vorenstaande blijken dat de ondergeteekende in het 
hierbijgaande ontwerp, niot dan ongaarne de belangen van de gevan
genen minder op den voorgrond doet treden - onder anderen bij de 
regeling van het onderwijs - dan tot dusverre het geval was. Maar 
zijns inziens wordt dit door den maatschappelijken toestand van het 
oogenblik dringend geëischt. Komt later de tijd, dat uitbreiding geoor
loofd is, de ondergeteekende zal er zich oprecht in verheugen, maar 
men zou in werkelijkheid aan het penitentIaire stelsel thans een slechten 
dienst bewijzen als men het verband met de maatschappij verbrak. 

Wil het stelsel goede vruchten dragen - en daartoe is het zoo bij 
uitnemendheid geschikt - men zij dan zeer voorzichtig in de toepassing. 
Door te grooten ijver van onhandige vrienden zou het slechts in discrediet 
kunnen worden gebracht. 

Verslag, van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie van Rapporteurs meent omtrent de inrichting van haar 
Verslag te moeten opmerken, dat zij het voorbeeld gevolgd heeft in deze 
haar door andere commissiën gegeven. 

In dit Verslag is het schriftelijk antwoord der Regeering op de door 
de ComlDissie schriftelijk medegedeelde opmerkingen met kortere regels 
gedrukt. 

Waar de mondelinge bespreking tusschen Regeering en Commissie, 
die na de schriftelijke gedachten wisseling heeft plaats gehad, geene nieu we 
gezichtspunten heeft opgeleverd, wordt van dit nader overleg geen mel
ding gemaakt. 

De uitdrukking: :0 de Commissie" wordt zoo wel van de meerderheid 
der Commissie als van de geheele Commissie gebezigd. Indien de Com
missie zich eenparig met de voorgestelde amendementen vereenigt, wordt 
dit uitdrukkelijk gezegd. Uit die amendementen blijkt overigens voldoende 
in welke gevallen .lij het noodig heeft geacht haar gevoelen tegenover 
dat der Regeering te blijven handhaven en daarover de beslissing der 
Kamer in te roepen. Zij heeft dit niet gedaan omtrent punten, die zij 
van minder gewicht achtte, maar in het gevoelen der Regeering berust, 
zOI,der daarbij altijd van de onjuistheid der door haar gemaakte opmer
king overtuigd te zijn. 

ALG EMEEN E BESCHOUWING EN. 

De Commissie kan zich, evenals de leden, in het algemeen vereeLigen 
met de beginselen omtrent de wijze van uitvoering der straf, neêrgelegd 
in de algemeene beschouwingen van de Memorie van Toelichting. 

Zij is met den Minister van gevoelen, dat al datgene behoort vel'-
21 
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richt te worden, wat redelükerwüze kan gedaan worden om de gevan
genis in de volksovertuiging eene gevreesde strafplaats te doen blijven. 

Moge in enkele opzichten, als daar zijn zekerheid van voeding en huis
vesting, eenige bevoorrechting boven den toestand van vrijheid niet altijd 
te voorkomen zijn, di.e zelfs bij sommigen, althans bij gemeenschappe
lijke opsluiting, wellicht opweegt tegen het gemis der vrijbeid , dan moet 
niet alleen de materieele verpleging tot het strikt noodzakelijke worden 
beperkt, maar ook in geregelden arbeid, alsmede in strenge orde en tucbt 
een nader correctief worden gevonden. Door den Minister MO))))ERMAN 
zÜn reeds in dien geest stappen gedaan, en men kon bet slechts goed
keuren, indien door dezen Minister op dien weg wordt voortgegaan. 

Betuigt dus de Commissie bare instemming met het beginsel in bet 
algemeen, dat de vrijheidstraffen met de noodige gestrengheid moeten 
worden toegepast, de meerderheid meent echter naar aanleiding van som
mige in het ontwerp voorkomende bepalingen, waarop zij bij de be
handeling der artikelen zal terugkomen, te moeten waarscbu wen om 
daarin niet te ver te gaan, waardoor het doel, dat men wenscht te 
bereiken, zoude worden voorbijgestreefd. Men verlieze niet uit het oog, 
dat, wat de strafgevangenissen betreft, door de werking van het nieu we 
Strafwetboek reeds vele bezwaren tegen den bestaanden toestand zullen 
vervallen. 

Immers na de invoering van dat wetboek zal de gevangenisstraf van 
minder dan vijf jaren geheel, en die van langeren duur gedurende de 
eerste vijf jaren cellulair worden ondergaan. Ongerekend den gunstigen 
invloed, die daarvan op de gevangenen is te verwachten, zal het karakter 
der gevangenis als gevreesde strafplaats daardool' in niet geringe mate 
worden verhoogd. 

Anders is het met de huizen van bewaring in verband met de korte 
vrijheidstraffen. De Commissie acht een zeel' ernstig bezwaar gelegen in 
het weinig afschrikkende der straf, meer bepaaldelijk wat aangaat de 
subsidiaire gevangenisstraf ter vervanging van opgelegde geldboete. Het 
valt niet te ontkennen dat thans personen, die zeer goed in staat zÜn 
om eene opgelegde boete te betalen, aan de subsidiaire gevangenisstraf 
boven betaling del' boete de voorkeur geven. Bij het toenemend aantal 
wetten en verorderingen tegen wier overtreding subsidiair gevangenis
straf wordt bedreigd, moet dit als een bedenkelijk verschijnsel beschouwd 
worden. 

Reeds zal voor een goed deel aan dit bezwaar te gemoet worden ge
komen, indien het bedrag der boete meer in overeenstemming wordt 
gebracht met den duur der subsidiaire hechtenis, en voor het tijdstip 
van het ondergaan dier straf geen rekening wordt gehouden met de 
wenschen van den overtreder. Maar ook in de wij ze van uitvoering der 
straf is eenig correctief wenschelijk. BÜ het eerste ontwerp van hpt W Elt
boek van Strafrecht werd daarom in overeenstemming met de Commissie 
van Rapporteurs over het ontwerp bepaald, dat. de hechtenis van drie 
dagen of minder in afzondering zoude worden ondergaan. In verband 
met het gewijzigd minimum der gevangenisstraf tot één dag, is die ver
scherpte toepassing der hechtenis door den Minister MODDEltMàN terug
genomen en niet in het wetboek overgegaan. [Dl. I bI. 310.] De tegen
woordige Minister heeft naar een ander middel gezocht om hetzelfde do.el 
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zonder de daaraan verbonden bezwaren te bereiken. In beginsel kan de 
Commissie zich, evenals vele leden, met deze poging wel vereenigen. 

De Minister beaamt ten volle de opmerking, dat men voorzicbtig 
zijn moet bij het aan wijzen der grens, tot boe ver de gestrengheid 
tegenover de gevangenen te drijven. Men moet waken zijn doel 
niet voorbij te streven, opdat men niet van bet eene kwaad in hpt 
andere vervalIe. Het is evenzeer noodzakelijk te vermijden alles wat 
aan gene zijde dier grens ligt, als geboden is bet aan de noodige 
gestrengbeid niet te laten ontbreken. Eenerzijds bet gevaar om ver
bittering te wekken en te verbarden ; anderzijds bet gevaar om door 
te ongevoelige straffen on verscbilligbeid te kweeken ; zeer zeker, de 
vrees om in een der beide uitersten te vervallen is gerechtvaardigd 
en nauwgezetheid plicht waar men tot het bepalen der grens overgaat. 

De Minister heeft zijnerzijds dan ook zeer ernstig overwogen tot 
hoeverre hij gaan moest; hij heeft de bezwaren, door de meerderheid 
der Commissie tegen enkele zijner meest ingrijpende voorstellf\n 
ingebracht, gewikt en gewogen, doch bet beeft er hem niet toe geleid 
zijne voorstellen te wgzigen: in hoofdzaak is zijn standpunt hetzelfde 
gebleven. Ook na persoonlijk meerdere gevangenissen te hebben be
zocht, is bij hem de overtuiging blijven bestaan, dat verscherping van 
het st"ajkarakter der tegen woordige gevangenissl raf noodzakelijk is. 

De Commissie meent, dat na de invoering van het strafwetboek 
de omstandigheid dat de celstraf alsdan 5 jaar zal duren, vanzelve 
voldoende verscherping van het verblijf in de gevangenis zal aan
brengen. Men houde intusschen in het oog, dat thans reeds de 
meeste straffen beneden de 2 jaar in de cel worden ondergaan. 

'fen aanzien van de straffen van korten duur zal de invoering 
van het Wetboek van Strafrecht dus niet veel verandering aan
brengen. En het is juist voor die categorie dat verscherping noodig 
is; de behoefte daaraan treedt bij de veroordeelingen tot straffen 
van langeren duur uit den aard der zaak meer op den achtergrond. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(3 Maart 1886.) 

De heel' VAN BAAR: Onder alle bepalingen en voorschriften, welke de richtige 
uitvoel"Îng en mitsdien de heilzame gevolgen van eene goede strafl'echtelijke wet
geving moeten bevorderen, bekleeden zeel' zeker die, welke ons thans bezighouden, 
eene eerste en voornaamste plaats. En daarom is het mij recht aangenaam te 
kunnen verklaren dat ik met dit wetsontwerp - met de beginselen die daaraan 
ten grondslag liggen - in het algemeen gaarne zal medegaan. 

Voorop staat vast - vast als een paal boven watel' , als primum verum - dat ook 
de gevangenis, ja de gevangenis in de eerste plaats moet zijn straf,. wezenlijke str(lf,. 
moet zijn de rationeele toepassing van het oude luere in corpore. Staat dat beginsel 
vast en zijn allen, althans verreweg de meesten, het daarover eens, komt het noch
tans, zooals gewoonlijk, ook hier vooral aan op de toepassing. Het is niet genoeg 
eene mooie theorie te verkondigen, wanneer de practijk daaraan niet beantwoordt. 
En nu is, dunkt mij, de vraag, de bescheiden vraag alleszins gewettigd of in den 
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tegenwoOl'digen tijd met dat groote beginsel wel altijd, althans genoegzaam reke
ning wordt gehouden 7 

Van twee zijden dreigt gevaar, groot gevaal', van de eene zijde door te ver ge
dreven wekelijke humaniteit, en van den anderen kant door het dwepen, het ' al 
te zeer dwepen met verbetel'ing, Beide beginselen zijn uitmuntend op zich zelve en 
alleszins prijzenswaal'dig, mits men voet bij stuk houde en de gevangenissen niet 
doe ontaarden van haar hoofdduel. 

Humaniteit. Ik zal mij niet opwerpen als de verdedigel' van die onderaal'dsche 
holen en kerkers, waal' zon, noch maan, noch licht bijna kon doordl'ingen, met 
zilte, natte mUl'en, blokken, ketens en al dergelijke toestellen, die afsclll'ikkend 
wel'ken op de verbeelding als wij ze in historie of roman aantreffen en er VOOI' 

sidderen; maar moet men nu in een ander uitel"ste vervallen 7 
Is het noodig, is het oil'baal', dat men in plaats van die kerkers gebou wen inricht, 

die niet alleen beantwoorden aan alle eischen van comfort, gemak en gel'iefelijkheid , 
maar zelfs voldoen aan de stl'iktste eischen Jel' aestestiek 7 Dat geloof ik niet; er 
is een modus in rebus, 

Tusschen die oudel'wetsche kel'kers, die inderdaad afschuwwekkend en afschuwe
lijk waren, en de gebouwen, die men thans daarstelt en met recht paleizen ge
noemd worden, is eene groote l"uimte. Paleizen, zeg ik. die men. hoe prachtig 
gebou wd ook, niet aanschouwt met verwondering, maar met verontwaardiging -
met vel'ontwaardiging nog niet zoozeer om de nuttelooze en kostbare geldvel'spil. 
ling - doch vooral omdat zij, in stede van afschrikkend te werken, als het ware 
eerder aanlokken om binnen te treden, en alzoo inviteeren om daal'in schuilplaats 
en rust te zoeken, 

Is het geene schande - ik spreek niet ten opzichte van deze Regeering en vooral 
niet van dezen Minister van Justitie, maar vaR de tendenz in het algemeen, van 
de ziekelijke humaniteit - dat men de aanmerking, ja wat el'gel' is, de bel'ekening 
hool't maken, dat de huisvesting van een boef meer kost dan de woning van een 
hoog geplaatst ambtenaar in een der eel'ste provinciesteden? 

Nu wil ik niet eens spreken ovel' de kleeding of ligging, maal' wensch nog uit
drukkelijk de aalldacht te vestigen op een punt, en dat is de voediny. Zeer zekel' 
hebben ook de gevangenen aanspraak op eene voeding die aan de eischen der hygiène 
voldoet, maar is het noodig dat men den spitsboeven spijzen toedient van veel betere 
qualiteit dan die, welke men aan de militairen geeft 7 

En zoo is het ook met het zoogenaamde stelsel tot vel'betering, laat ik het clel'i
cale woord bezigen, tot bekeerin9 van de rampzaligen, Zekel'! het is alleszins loffelijk 
dat zulke pogingen worden gedaan, maal' dit moet niet op eene wijze geschieden 
dat de gevangenis niet meer wordt beschouwd als eene strafinrichting maar als eene 
soort van vel"betel'huis. Dat gaat te vel'! 

Men vel'ontschuldige de dl"ift en hal tstocht waal'mede ik deze zaak bespl"eek, omdat 
ik het ta-eurig vel'Schijnsel dat zich heden ten dage voordoet, niet onbesproken kan 
of wil laten. En dat is, dat de schrik, de Vl'ees VOOI' de gevangenis meel' en meer 
verdwijnt, dat het zoogenaamde prestige tegen dergelijke inl'ichtingen is vel"dwenen. 
En daartoe beroep ik mij op al degenen, die. zooals ik, met del'gelijke zaken of 
pel'Sonen gemoeid zijn en daarvan mitsdien el'val'ing hebben en daarovel' kunnen 
oordeel en , en beweel' uitdrukkelijk, dat velen - zeer velen niets meel' om de ge
vangenis geven, 

Hetgeen ik zeg is even toepasselijk op hechtenis als op gevangenis, vooral zelfs 
op de em'ste. Wanneer er geen middel wordt gevonden om de gevangenis pijnlijker, 
dat is: gevoeliger te doen zijn en alzoo te zOl'gen dat men zich die straf meer aan
trekt, dan zal zij geheel en al demol'llliseerend werken, en el' welhaast geen middel 
tot repressie zijn, De gl'oote fout - ik heb het meermalen gezegd, doch hel'haal 
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het en zal het blijven herhalen - is dat de geldboete altijd door gevangenisstraf 
kan wOI'den vervangen en dat zelfs den meel' gpgoede , den rijke door de gevangenis 
de boete kan wOl'den kwijtgescholden. Daal'door is de schande. welke van ouds aan 
die st.·af kleefde . helaas I in onrustbal'ende mate vel'dwenen ..... 

De heel' DE VOS VAN STEENWIJK: Wanneel' men leest hetgeen de Minister 
[in de Memorie van Toelichting] meneneelt , moet wel de gedachte opkomen dat 
wij een bedenkelijk werk vel'I'ichten, dat wti gevaar loopen de wetgevende macht 
inbl'euk te doen maken op de uitvoerende en de verantwoOl'delijkheid del' laatste te 
ondel'mijnen, dat de Ministel' Modderman ons op een verkeel'd pad heeft geleid, 
toen hij. in afwijking van het gevoelen van de Commissie tot het ontwel'pen van 
een StI'afwetboek en van zijn ambtsvoorganger, den heer Smidt, vooI'stelde bij de 
wet de beginselen te regelen, die ons thans bezighouden . 

De Minister zegt daar het volgende: 
"Bij eene afzonderlijke wet de beginselen aan te wijzen, welke bij de regeling van 

het gevangeniswezen in acht genomen moeten wOI'den, weI'd noch door de Commissie 
van het ontwerp Strafwetboek, noch door den Ministel' Smidt wenschelijk geacht. 

"Uit de Memol'ie van Toelichting, behool'ende bij het eerste Regeeringsontwel'p, 
blijkt, dat het denkbeeld wel is overwogen , maar dat men er zich niet mede heeft 
vel'eenigd. omdat men vl'eesde, "dOOI' wettelijke regeling in deze de administl'atieve 
macht te veel te zullen belemmel'en in hare vrijheid van handelen. en deze vrij
heid juist eelle onmisbare voorwaal'de achtte van hal'e volle verantwoordelijkheid 
voor alles wat het bestIluI' del' gevangenissen betl'eft." 

Deze voorstellillg del' zaak acht ik minder juist. Zoowel de ontwerpel's van het 
Stl'afwetboek als de Minister Smidt waren van oordeel, dat de beginselen van het 
gevangeniswezen bij de wpt moesten worden geregeld. 

Tot staving hiel'van bel'oep ik mij op de al,tikelen in beide ontwerpen voorkomende. 
waarin de beginselen van het gevangeniswezen geregeld worden. zij betreffen de 
classificatie, de nachtelijke afzondel'ing, den arbeid. het loon, het onderwijs, de 
godsdienstoefeningen en de stmffen. 

Waar de Ministel' Smidt de in de Memorie van Toelichting aangehaalde woorden 
gebruikt. heeft hij geheel iets andel's op het oog . gelijk blijkt wanneer men den 
geheelen zin in vel'band leest. De periode luidt aldus: "Alles wat de ;tlwendige rege

l i ntl betreft, is van zoo afwisselenden aard, dat het niet vatbaar is voor eene wette 
lijke voorziening: al het eigenlijk huishoudelijke van het gesticht, I'egeling van de 
vel'pleging, zoo wel gewone als buitengewone , wijze van kleeding. ligging, voe
ding, cantine, pistole. toezicht enz. is daaronder begl'epen . Het bestuul' eener ge
vangenis is VOOl'tS geene zelfstandige macht, maar een tak van administratie, res
sOI'teerende onder een Departement van algemeen bestuur, Regeling van dit beheer 
bij de wet zoude nadeelig werken , als belemmel'el1lle de administl'atieve macht in 
hare vrijheid van handelen, eene onmisbal'e vool'waal'de van hare volle verant
wOOl'delijkheid voor alles wat het bestuur der gevangenissen betl'eft" [Dl. I bI. 3] 5]. 

Wat de Minister Smidt hier zegt ziet niet op de wet die wij behandelen, maar 
op de huishoudelijke reglementen die bedoeld wOl'den bij de 2de alinea van art, 22. 
Zijn gezag kan niet wOl'den ingeroepen om deze wettelijke regeling te beperken. 

Evenmin kan, geloof ik, den toets van het onderzoek dOOl'staan wat de Minister 
van Justitie vel'der mededeelt omtrent de redenen. die de Commissie van Rappor
teul's voor het Strafwetboek hebben bewogen om voor te stellen de artt, 13 tot en 
met 20 daal'uit te doen vel'vallen. De Minister zegt, dat zulks was gelegen in de 
omstandigheid "dat de Commissie zich met vele der daarbij voorgestelde bepalingen 
niet kon vereenigen", Als men echtel' leest hetgeen de Commissie op art. 13 aan
teekent , ziet men dat eene geheel andel'e reden heeft gegolden. De Commissie zegt , 
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"dat zij met vele leden in de afdeelingen van gevoelen is, dat de al·tt. 13 , 14 , 16, 
17, 18, 19 en 20 ~l. I niet in een stl-afwetboek op hunne plaats zijn en moeten 
vervallen. Het Wetboek bepale den aal"(l der stl-af en regele de bevoegdheid om stl-af 
op te leggen , maal' niet hal'e uitvoel'ing, Het blijve, hetzij aan erne special. wet, 
hetzij aan algemeene maatt'egelen van inwendig bestuul' ovel'gelaten om alles te 
l'egelen wat de tucht, den arbeid, de classificatie, het onderwijs in de gevangenissen 
betl'eft." En vel'del': "De mindel'heid del' Commissie was echter voor het behoud 
van al'tt, 16, 17, 18, 19 en 20 , als bevattendE', evenzeel' als de bepaling omtl'ent 
de klassenvel'deeling, eenige beginselen omtt'ent don aard del' gevangenisstl'af, die 
naai' hare meening in de wet behoOl'en te worden vastgesteld. " [Dl. I bI. 260 en 261.] 

Ten zeerste betl'euI' ik het, dat de Ministel' zulk eene onjuiste opvatting heeft 
gehad van het gevoelen del' Commissie van RappOl'teuI's , dewijl ik meen daaraan 
te moeten toeschrijven, dat hij op ondel'scheidene punten van de vroegere V001'

schriften is afgeweken, afwijkingen die, althans in velel' en ook in mijn oog, 
geen verbeteringen zijn, en die dan ook dOOl' een uitnemend deskundige met den 
naam van "bedenkelijke I'eaetie" zijn bestempeld. Van J'eactie nu moeten wij ons 
in deze materie vOOl'al onthouden. Wij hebben op voorstel en ondel' de leiding van 
een del' gl'ootste cI'iminalisten niet alleen van ons land, maal' van geheel Europa, 
een wetboek gemaakt, dat door alle deskundigen als een meestel'stuk van stl-af
wetgeving wordt geprezen, en zouden wij nu dat schoonp. werk niet ontsiel'en als 
wij in eene secondail'e wet bepalingen opnamen, die tegen den geest van dat wet
boek aand ru ischen 7 

Niet vcr van hier hebben wij voor eenige jaren een monument in antieken stijl 
gesticht tel' huisvesting van het Departement van Justitie, Indien nu een bOel'sch 
architect in den gevel van dat ft-aaie gebouw een wansmakelijk product van mo
del'ne bouwkun5t aanbl'acht, zou dan daardooI' de schoonheid van het gebouw 
niet verlol'en gaan 7 En zouden wij niet evenzoo handelen als wij i n deze wet be
palingen opnamen die aandruischten tegen de goede beginsp.len van dit Strafwetboek 7 

Van die l'eactie moeten wij ons onthouden. 

De heel' VAN OSENBRUGGEN: Als naai' gewoonte heb ik met zeel' veel belang
stellillg de l'ede van den geachten afgevaardigde uit Eindhoven aangehoord. In dit 
geval te meel', omdat ik in vele opzichten met hem van gevoelen vel':>chil. Ik zal 
niet zeggen dat ik mij stel op een geheel tegenovel'gesteld standpunt, want ik 
zou niet gaal'ne wenschen dat men dacht dat ik tot zulk een 11iterste zou willen 
vel'vallen, want ook ik ben van gevoelen dat de stl'af moet wOI'den gevoeld. 

Dit wetsontwel'p staat echter niet op zichzelf, maal' moet vel'band houden met 
het aangenomen Stt-afwetboek. Dit heeft de geachte afgevaardigde uit het oog vel'-
101'en; hij beool'deelt dit wetsontwerp alsof het geheel op zichzelf staat , en nu is 
het toch niet te ontkennen dat bij sommige artikelen het verband met het Stl-af
wetboek uit het oog is verlol'en, Bij de artikelen zal el' gelegenheid zijn hierop te 
wijzen en ik zal daarom daal'over nu niet in bijzonderheden treden. 

De geachte afgevaardigde zeide dat vall twee zijden een werkelijk gevaar dreigt, 
in de eerste plaats van de toepassing del' humaniteitsbeginselen . Ik geef toe dat 
men alles kan ovel'dl'ijven, Wanneer ik el' voor opkom om in de gevangenis die 
beginselen van humaniteit toe te passen, die ik meen dat nergens ontbl'eken mogen, 
dan wil ik daal'om niet geacht wOI'den te behooren tot hen, die in de gevangellis 
zouden wenschen hetgeen bedoeld wOI'dt met het voldoen aan de eischen van com
fort en gemak, Gingen wij dien weg op, dan zouden wij een slechten weg bewan
delen en niet het doel bereiken dat wij ons stellen, 

Wanneel' de geachte afgevaal'digde zegt: de gevangenis mag niet zijn een ver
betel'huis , dan kom ik el' I'ond voor U it dat ik op dit punt lijnrecht sta tegenover 
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hem. Waarom kan eene straf niet van dien aard zijn dat zij tevens stl'ekt tot vel'
betering van de gevangenen? Is el' dan geen maatschappelijk belang in gelegen 
dat zij, die VOOI' kOl'tel'en of langel'en tijd in de gevangenis moeten vel'toeven en 
latei' in de maatschappij moeten terugkeel'en, hebben leeren inzien het kwaad 
dat zij bedl'even hebben, waal'dool' kan wOl'd~n vOOl'komen dat zü ten tweeden male 
de overtJ'eding begaan waal'voor zij zijn gevangen gezet? 

Nog een punt ook dOl)I' dien geachten ~pl'eker tel' spl-ake gebracht. De voeding. 
Ik wil niet in eene vergelijking tl'eden met de militail'en, want dit punt is thans 
niet aan de ol'de. Lk wil alleen zeggen dat de voeding eenvoudig moet zijn, niet 
schadelijk voor de gezondheid, verdel' wil ik niet gaan, Het is mij niet bekend 
dat daaromtl'ent eene overol'even weelde heel'scht en daarop belangl'ijke besparing 
zou kunnen wOl'den toegepast. 

Ten laatste meende de geachte spreker dat waal' hechtenis wOI'dt opgelegd eene 
pijnlijke stl'af moet wOl'den toegepast. Ik laat geheel in het midden of het wen
schel ijk of nuttig is dat gelriboete overal vel'vangen wOl'dt dool' subsidiail'e gevan
genisstJ-af, Maal' dit is zeker dat onder de bestaande wetgeving ieder, tot geldboete 
vel'oOl'deel,l, de keuze heeft om de geldboete te betalen of gevangenisstJ'af te on
del'gaan, aene stl'af die toch altijd ten nadeele komt van de mindel'gegoeden, die 
de geldboete Hiet kunnen betalen, De vel'OlOgenden kunnen dooI' betaling V!ln eenige 
guldens de gevangenisstt'af vOOl'komen, en nu zal ik el' niet toe medewel'ken om 
die stl'af pijnlijkel' te maken VOOI' rie mindel' dOOl' de fOl,tuin begunstigden. Veel 
mindel' nog zal ik mij vereenigen met alle amendementen om de gevangenisstl-af 
gevoeliger te maken; maal' ik zal ook niet medewel'ken aan de andere zijde om 
ovel'dl'even weekelijke humaniteit in de beginselen van het gevangeniswezen te 
wenschen, 

De heel' DU TOUR VAN BELLlNCHAVE, JlfiniJter van Justitie: De geachte af
gevaardigde uit Eindhoven vel'eenigt zich tot mijn genoegen met de beginsp.len van 
dit wetsontwel'p; maal', zeide hij. alles komt aan op de toepassing. Dit is, mijns 
inziens, slechts gedeeltelijk juist; want al't. 22 van het Wetboek van Stl-afl'echt 
gebiedt alleen, dat de beginselen van het gevangeniswezen bij de wet zullen wor
den vastgesteld, tel'\vijl de toepassing WOl'Ot overgelaten aan een algemeenén maat
I'egel van inwendig bestuut', 

Volgens den geachten spreker dl'eigt voornamelijk het gevaal' eensdeels voor te 
gl'oote humaniteit, andel'deels VOOI' bovenmatige gestl'engheid en daal'aan ontleent 
hij zijne bezwal'lm. Hij zeide met vel'ontwaardiging de paleizen te hebben aan
schonwd die tot ge"fangenissen zullen dienen, lIij vel'gete echter niet dat, zoo 
VOOI' het uitwendige aan de eischen del' bouwkunst voldaan is, het inwendige der 
cellengevangenissen geenszins de kenmerken dl-aagt van te groote humaniteit, In 
deze tl'acht men in Nederland gelijken tred te houden met alle beschaafde natiën 
van EUl'opa; mijne ambtsvoorgangel's hebben dit in het oog gehouden, evenals de 
tegenwoordige Regeering; men heeft gemeend ten aanzien van de ruimte det' 
cellen I'ekenschap te moeten houden met de eischen del' hygiëne, Die ruimte is 
eene zaak van gl'oot gewicht; is de cel te bekrompen, dan is het eene wal'e mal'teling 
daarin eenigen tijd te moeten dOOl'bl'engen; men heeft dus de ruimte gekozen, die 
kan beantwoorden aan de eischen del' gezondheidsleer, 

lIet verschil in ruimte met de cellen, die men eldel's aantreft is ~oo gering dat 
daal'van geen vel'wijt kan gemaakt worden, 

Vel'volgenli komt de geachte afgevaal'digde tot de voeding, die hij overdreven acht; 
hij meent dat daaraan te veel geld wOl'dt besteed; maat' men vergete niet, dat 
wanneel' de Staat eelle stl'af oplegt en iemand van zijne vrijheid bel'ooft, men hem 
dan 'toch, wanneel' zijn straftijd geëindigd is, niet zoodanig moet hebben afgemat 


