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Inleiding
In iedere samenlevingsvorm van mensen ont-

staan normen op welker overtreding door de
groepsgenoten gereageerd wordt door de overtreder te straffen en iedere maatschappij kent
haar strafwetten en strafproces,
Het is een natuurlijk verschijnsel dat mensen
elkaar corrigeren, in het gezin wijzen de ouders

hun kinderen terecht, tuchtigen hen als zij gestelde regels overtreden of worden van bepaalde
voorrechten onthouden, dit gebeurt in de maatschappij "in het groot"
Normoverschrijdingen waren in de Griekse en
Romeinse cultuur voornamelijk ptivaatrech-

rechtspleging en tevens ging men zich bezinnen
op de rechtvaardiging van de straf. Evenwel
bleef men het er over eens dat de dader van een
strafbaar feit een kwaad had gepleegd wat vergolden moest worden, eenzelfde gedachte als in
de middeleeuwse tijd
Negentiende eeuwse rationalisten achten het

mogelijk de mate van schuld van de dader om te
rekenen in een leedtoevoeging . Het Wetboek van
Strafrecht van 1886 bevatte een eenvoudig strafstelsel om tot deze berekening te kunnen komen.
De rechter van 1886 was gebonden aan de mate
van schuld van de dader en deze diende hij "om
te zetten" in een corresponderende leedtoevoe-

terlijke aangelegenheden tussen de dader en het
slachtoffer en waren aanvankelijk nauw ver-

ging .

bonden met sacrale elementen in die culturen

Reeds ten tijde van het tot stand komen van het
Wetboek van Strafrecht van 1886 had de ontwikkeling der gedragswetenschappen nieuwe
gedachten over dader, schuld en straf geintroduceerd .
Het begrip schuld bleek niet het simpele, een-

totdat daarin differentiatie optrad en de rechtswetenschap haar eigen weg ging. In dit recht
nam het strafrecht een zeer bescheiden plaats in,

de meeste delicten deden dan ook voor de dader
een civielrechterlijke verbintenis ontstaan tot

schadevergoeding aan het slachtoffer. Slechts
gemeenschappelijke en politieke delicten werden
van staatswege bestraft met verbanning of dood.
Ook in het oud germaanse recht kende men als
voornaamste gevolg van normovertredingen de

compositio, de afkoop . Agressief straffend werd
opgetreden tegen werkelijk gevaarlijke delicten.
Na de val van het Romeinse Rijk trokken de

voudige verwijt aan een uit eigen vrije wil han-

delende mens te zijn. Zeer veel daders kon men
het kwaad d"t zij hadden aangericht niet of
slechts ten dele verwijten gezien de onvrijheid
van de menselijke geest en de vele graduaties van
ziekelijke en gestoorde geestvermogens.
De leedtoevoeging, gekoppeld aan de mate
van schuld resulteerde in kortere vrijheidsstraffen en andere lichte straffen .
Omdat deze leer echter niet in overeenstem-

koningen en landsheren er weer op uit om hun

ming was met de geldende vergeldingsleer kwam

versplinterde gebied onder hun macht te krijgen
en trokken geleidelijk aUe rechtspraak tot zich:
de rechtspleging in stamverband werd vervangen door de rechtspraak door landsheren of

el' een compromis tot stand: Uitgangspunt van

diens vertegenwoordigers,

Het vooronderzoek, de voorlopige vrijheidsbeneming en de pijnbank doen hun intrede en
met wrede en onbarmhartige lijf- en levensstraffen \vordt gestraft in naam van God en Jus-

titie"

In de loop van de 18e eeuw ging er een roep op
om een humaner en rechtszekerder straf-

het strafrecht bleef de leedtoevoegende vergelding, waar dit nodig bleek kon een maatregel tot
beveiliging van de maatschappij opgelegd worden: de psychopatenwetten van 1925.
In 1951 wordt ingevolge artikel 26 van de
Beginselenwet Gevangeniswezen een doel gegeven aan de wijze van de tenuitvoerlegging van de

door de rechter opgelegde leedtoevoeging en
wel: verbetering van de dader en diens terugkeer
in de maatschappij.
In dit boek wordt een overzicht gegeven van
de straffen die eertijds in ons land toegepast wer7

den en van het hedendaagse gevangenisstelse\
met haar wettelijke regelingen.
Aan enkele penirentiaire inrichtingen wordt in
dit werk wat meer aandacht besteed te weten; de
inrichtingen te Veenhuizen en de voormalige

Veenhuizen is zelfs een gevangenismuseum - de

voormalige
Bijzondere
Strafgevangenis
Leeuwarden deels om dezelfde reden, anderzijds
omdat de strafgevangenis Leeuwarden destijds
de beruchtste was!

strafgevangenis Leeuwarden" Veenhuizen om

haar zo merkwaardig rijke geschiedenis - in
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Beeld van Vrouwe Justitia aan het voormalig stadhuÎs te Hindelopen
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Schema van de straffen die gedurende de 14e eeuw tot aan het einde van de 18e eeuw in
de Nederlanden werden toegepast..

DOODS TRAFFEN:

a . Onthoofding
h. Ophanging .
c. Wurging.
d. Verbranding.
e. Ketelstraf.
f. Radbraking.
g. Levende begraving .
h . Verdrinking .

liJFSTRAFFEN:

1. Verminkende straffen: a . Afhakken van ledematen
b" Venninking van tong, neus, oren of ogen,

2. Straffen aan huid en haar: a. Geseling.
b. Kaalscheren van het hoofd
c Brandmerking.

ONTERENDE STRAFFEN: a Staan aan de schandpaal.
b. Zitten op de kaak.
c. Zitten in de schandmantel.
d. Dragen van de schandstenen.
e Slepen van de schandslede
BOETEDOENINGEN:

a . Bede om vergiffenis in het openbaar.
b. Offeren van een of meerdere kaarsen
c Het doen van een strafbedevaart,

VRIJHEIDSSTRAFFEN:

a . Verbanning.
b Galeistraf.
c Gevangenisstraf

VERMOGENSSTRAFFEN:

a . Verbeurdverklaring.
b. Boeten
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Het CIimineei Wetboek voor het Koninkrijk Holland

J)EItDE
V A N

D~:

S

.

TITEL.

r ;R A F F R N.

.

EER S T E,H.O,O F D S T U I{.
VAN DE ONDERSCHEIDEN srRàFFEN.

.
Art. '5.
De firnmn, in dit wetboek vastgefield , én buiten welke
geene andere door dl! "I'egrers mogen ingevoeld worden, zijn:
, i.
Doodlh.ffen.
'•
,
!2.
Schavotfl:raffcn"
3. Gcvall~cllis"
4. H:mnislcmcllt.

S"
6.
78..

De
De
den,

Verklaring van cctlon~hcid.
Verklaring val} onbekwaamheid tat aUe of' eenige

ambten, posten of bedieningen.
.
Verklaring van vervallen te zijn van eenig ambt, post
of bediening.
Geldboeten.
Art•• 6.
doodRraffen zijn twee Jn ge't.l, de Rrop en bet zw.arJ.
Art. sq.
fhaf met rien fhop wordt voo[' de fchande1:jkfie geJ~Ot!.e
eu uitgevoerd op het fch:l.vot aan mansper(~nen, do/)[

het <>rb.Dgen .. n een galg, .n, aao vrouwsperfollin dOOl
het vfrworgell aan eén' paal."
lut•• 8.
De (!raf met het zwaard wordt uitgeocf,nd door onthoof.
iling van ócn veroordeelden, knielende op het ichavot en gebl,illèduekt.

'9.

_

Art.
Het dO,ode ligch ..m 'lan den gdlrafteo moet altijd in een.
gClfonc kIst geplaatst, en alzoo begraven worden.
"
':.
Art~$o.
ne Regters mogen Je bezorging der begrafenis aan de nà..
bcfiaanden \'ao den-gcftraften vergunnen.
.
Alt. 31.
,
In. hdde de gevallen, bij de twee latzlStvoof'gaande h,.tikekn uitgcdrukt, moet tic begrafenis ..d~s llaches in {Wtc cp
zonder ecnige rlt:gtighcid gefchicdcll .. ·
Art. S~...
De andere fchavotfuaffCn: zijn vier in getal:
1.. Het'geefelen en brandmerken.
~
Het getreItn,' .
.' C
g.. Het Z\, ::ard over het hoofd.
4. Het te j>,apk jl""n,. .
.
Art. :3;
Het j!ccfëlen gefç\lÎcdt met rOCÇlcn op den blooren,.wg van
ècn' misdadigcll, flaaud-e aan ccn' pólal gtbvlldcu, en d~ arm;;n
oPbchaal!i"
. Art. 34.
Het brandmerken \vordt verd6:c met een heet ijzer ep den
fchoudcr \'ap. den \"ppordeelden. '
,.
.
.
Art.. 35..
,
Het z\'\':tiiJen met het zwaard over hC'! hoofd moet n1roos
ver['cze1d gaan mer dezelfde toebereidfclen, wdke bij de ont~
hOQfäil1g worden in acht genomen"
Alt. 36"
De regter< 7ijn bevoegd, om bij doodfiraffen en .1Ie an··
oere fchavotfirallen in Jlllllne vonnisfen te bcveh:n, dat de
:l1oëCfanip;heid valÎ :de misdaad des veroordetldeu zal wqrdt:n
llirgedrukt, het zij in gtfchrifr op een hout~n bord ~ het zij
door 'celiig ~nder -gebruikelijk kenteeken, en het wdk gedureilde de fin.foefening zal worden ten toon gefield.
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CODE
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I

PENAL~

A L'lMPB.IM;&R~R
fOOR

JEAN ALLART
A

12

~MPéRIAtlt~

CO~'PI'&

DB

Er. I~MERZEEL

.i\MSTERDAl'4

~T

'T RqnERD,,~:

CAAI!e

EERSTE BOEK.
\l'A:f JlK ST'RAfF'E.N IN

ZA1{~

VAN MISDAAD E,N WAN..

lUW RIJF , EN DE ~EVOLG.&N DIER SI R.AllEN ..

Art. 6.

op

De firalfen
misdaad gefield. zijn of lijfJIrnjfen mei
{erloosheid verknocht, of blootelijk onteerende flraffen •.

Art. 7.

De

LTjFSlltAFFI!.N

19 •

De dood; "

,0.

met eel'loosheid veI'knocht, zijn;

lIq • Eeuwige dwangarbeid;
\\'c~vMrin~ naar een

oord van ballingfchap;
4 0 • Dwangärbcid voor een tijd j
.
so. liet tllchthuis.
Het brandmerk, en de algemeene verbeurdver'kladng
Vln goederen .. kunnen bij vonnis tevens met een lijf.
'\raf vereenigd worden, waar de wet dit bepaalt.
Art. 8.

De

IILOOTEUjK Ql'ITEERENDE STRAFFEN

IQ.

De kaak;
Uitbanning;
Ontzetting van burgerrcbapsregten..

!l 0 •

a9 •

zijn,

Alt. g.
De D01!!STnAFFEN (op wanbedrijf gelleld) zijn: .
~ •• Gevangenzetting voor ecn tIjd In eeIl verbeterhUIS.

Oprchoning voor ecn tijd. in zekere burgetfch2p!!ret;ten (dfêiits. ciYiq~e$), bUI'gerlijke !'egte!!
(tI"iu ei,fh) , en regten van maagfchap;
39 • Geldböete,
!10 •
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Hoofd- en bijkomende straffen ingevolge het Wetboek van Strafrecht 1886

lJIEIII

DE NEDERLANDSCHE WETBOEKEN,
Z"ooals

2"~j

tot op het einde van het jaa:r'
zijn gew·ijzigd an aangevuld,

SlJ'aff'r:.n,

9. De strafT'en zijn:
Cl hoofdstraITen :
10, gevangemsshaf, (Sr. 10-17, 19,21,22,26.27,35;
:5tb, 1881 n° 3, a, 1, 6 7)
20 hechtenÎs, (Sr" 18-27, 35, Stb 1884 nO" 3, a" 3
n'. L G)
3'. geldboete; (Sr. 23-21, 35)
b, bijkomende straffen:
10 ontzetlmg van bepaalde rechten; (SI. 28-31)
20, plaatsmg in eene njkswerkinrichting j (S('., 32,
35. Stb . 1881 nO, 3, a. 8)
30 verbeurdverklanng van bepaalde voorwerpen;
(Sr. 33-35)
40 openbaarmaking van de rechterlijke uitspmak"
(Sr. 36 J - (C. P 6-11. 46 •. )
10. De gevangemsstraf is levenslang of tijdelijk.
De duur der tijdelijke gevangenisstraf is ten minste een
dag enten hoogstevijrhen achtereenvolgendejaren. (Inv. 7b.)
ZIJ kan voor len hoogste twintig achtereenvolgende jaren
worden opgelegd in de gevallen waarin op het misdrijf
levenslange en tijdelijke gevangenisstraf ter keuze van den
rechter' ZIjn gesteld, en JU die waarin wegens stl'af'verhoogmg fer zake van samenloop van misdrijven, herhaling
van mJsdnjf of het bepaalde bij altikei 44, de tijd van
vijftien jaren wordt overschreden, (Sr, 92. 93, 97fJ, 102b-,
108b. 115b, 157 nO 3, 164b: 166 00" 3, 168 nO" 2, 170 no"
3, 172b, 174b, 288; 289, 57 421-423.)
Zij kan in geen geval den tijd van twintig jaren te
boven gaan, (Stb" 1884 no, 3, a" 1, 2.)

~S92

BEN'EVENS

DE DEL ANGRIJKSlE DER 101 HUNNE VERKLARING
DlENSIlGE WEllEN EN WEIIElIJKE
VERORDENINGEN, MEI VERWUZIl':G NAAR DE
TOr EIK ARTIKEL BEIREKKElIJKE
F J1ANSCIIE EN NEDERLANDSCllE WEISBEPALINGEN,
t;IIGECEVEN

DOOR

Mr . J. A. FR UIN,
I1oogleetaar' te Utf'echt..

DERDE DRUK ..

(bewelkt door Mt M. 8. POLS, Hoogleeuar te Ub'echt,
met medew."H'kmg '\""an Mt's R. FRUIN JAZN, en Ta A, FRUm.
Ad yokaten te Utrecht en te Amsterdam)
'",'_-~:'U.lI,;ib _~ :hi:~

IdJ,l~J:!)rP l\ll~i:>':

UTRECHT, ·S-GR,\,VENH.\GE,

J. L

BEllERS, MARIINUS NflHOFf.
1893

IL

L-------------'
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Hoofdstuk I
Van scherprechter tot tuchthuis

Terechtstelling van verraders Maastricht 1638

15

1. De levensstraffen
Misdaad en straf zijn twee begrippen die door de
jaren heen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden
De Romeinse geschiedschrijver I acitus (55105) beschrijft in zijn "Germania" de straffen
die in gebruik waren bij de Germaanse volkeren
die eertijds in stamverband ons land bewoonden: Overlopers naar de vijand en verraders

werden opgehangen aan een done, bladerloze

De ergste doodstrafvorffi waartoe iemand ver-

oordeeld kon worden was radbraken: aan handen en voeten op het radbraakkruis vastgebonden werd de veroordeelde letterlijk door de beul
kapotgeslagen. Veelal onthoofde de scherprechter het slachtoffer nadien en zette het hoofd
op een ijzeren pin op het radbraakkruis .
Vrouwen werden aan een paal gewurgd

waarbij de wurging soms op bevel van de rechters onderbroken werd, direct daarna moest de
beul met de executie doorgaan,

boom, verachtelijke dieren, honden en wolven,

Verbranding aan een staak gebeurde met hek-

werden naast het slachtoffer gehangen om tot
uitdrukking te brengen dat ook hij verachtelijk
was . Schanddaden moesten verborgen blijven en

sen en ketters waarbij heksen "tot asse" ver-

daarom werden ontuchtelingen in een moeras

geworpen, over het dode lichaam gooide men
takken en biezen.
De opkomst van de steden en heerlijkheden
deed een bijzonder wreed strafstelsel ontstaan
om de mensen el van te weerhouden strafbare

daden te doen, de lijf- en levensstraffen deden
hun intrede . Eenheid in het strafstelsel bestond
niet, bij gebrek aan landelijke wetboeken strafte
de rechter dan ook: "soe dat behoert in een land
van goede justitie""
Een verdachte moest bekennen, desnoods op

de pijnbank zodat het kwaad vergolden kon
worden
Ernstige misdaden werden gestraft met een van

de doodstraffen:
Onthoofding .
Ophanging.
Radbraking
levende begraving
Worging.
Verbranding
Verdtinking.
Verstikking in een ketel.
Het ophangen aan de galg was min of meer de
straf voor de gewone man, aanzienlijken, hoge
militairen en mensen van adel werden onthoofd

Ongetwijfeld was onthoofding de miiàsre van
alle doodstrafvormen als het tenminste maar

niet gebeurde door de scherprechter van Haarlem, Evert Jansz., die zo onhandig met het beulszwaard stuntelde dat hij zijn slachtoffers onnoemlijk veel leed berokkende.

16

brand werden omdat men het risico niet wilde
lopen dat het dode lichaam van een heks met
hekserij door zou gaan. De terechtstelling van
ketters werd veelal beëindigd als de slachtoffers
door rookverstikking om het leven waren gekomen" Niet alleen heksen en ketters werden eer-

tijds vervolgd, ook een groot aantal homofielen
zijn in vroeger jaren om"de sonde van sodomie"
om het leven gebracht. Werden de terechtstellingen van homofielen aanvankelijk geheim gehouden, later gebeurden deze meel en meer in

het openbaar.
Ketel waarin valsemunters werden gestikt.

In het Groningse Niekerk werden op 21 september 1731 op een weiland van jonker de Mepsehe 21 mensen, beschuldigd van homofilie, gewurgd aan een paal. Van drie veroordeelden
werd door de Groningse beul Anthony Snyder
eerst het gezicht geblakerd omdat deze drie de
zonde wel heel erg hadden bedreven.
Eigenlijk had de beul zijn afschuwelijke werk
22 maal moeten doen doch een der beschuldig-

f

den, Sicco Arends, was reeds in de kerker overle-

den en zijn lichaam hing al enige dagen aan de
galg te Zuidhorn.. Na de executie werden de
lichamen verbrand op een grote hoop turf, takkebossen en pek. Ook het lichaam van Sicco
Arends .
Beulszwaarden van de beul van Leeuwarden

r erechtste/ling van samenzweerders tegen Prins Maurits te
's-Gravenhage 1623
'IVSTlTIL OVER ENIGE AR;\\IN1AENSCHE VERRADERS, GE.SCHIET IN SGRAVENHAECH

17

Verdrinking was ook een straf die voornamelijk
aan vrouwen toebedacht was De stadhouder
Schenk van 10utenburg liet in 1535 een aantal
vrouwelijke Wederdopers die het Oldeklooster
in Hartwerd mee bezet hadden in de leeuwarder
stadsgrachten verdrinken
Valsemunters werden tot de ketelstraf veroordeeld, in een grote ketel met een gloeiend hete
vloeistof werden ze gestikt
Het Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk
Holland deed vele wrede doodstrafvormen in
1809 verdwijnen, dit wetboek bepaalde dat de
doodstraf slechts op twee manieren ten uitvoer

mocht worden gebracht: door middel van de
strop (ophanging voor mannen en verwurging

voor vrouwen) of door onthoofding .
De latere, voor ons land van kracht zijnde Code
Pénal schreef één executiewijze voor en wel ont-

hoofding door middel van de guillotine
Na de bevrijding der Fransen werd de galg weer
in ere hersteld totdat in 1870 de doodstraf werd
afgeschaft.

Jan van Leiden maakte zich met zijn Wederdopers van de
macht meester in Münster en stichtte er het "hemels Jeruza-

lem" Bisschoppelijke troepen heroverden de stad en Jan van
Leiden werd met de andere leiders doodgemarteld en hun
lichamen tentoongesteld in ijzeren kooien aan de Lambertitoren

Jacques d' Anchy _ Wederdoper - in de kerker van het Blokhuis te Leeuwarden.
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In de "waerheytsbouc:ken" van Zierikzee werden vonnissen
voorzien van een afbeelding van de wijze waarop de slacht- "
offers waren terechtgesteld
Boven: Tekening hij het vonni.s van Diereek Andriesz die, na
onthoofd te zijn, op een rad gesteld werd.
Rechtsboven: Vonnis van iemand die verbrand werd

Verbranding van een Wederdoperse vrouw.

!

Leenaert P/ovier wordt op de Steen te Antwerpen door verdrinking in een ton omgebracht, 1560

19

Titelblad van, HISTORIE DER MARTELAREN aFTEN
WAERACHTIGHE GET'UYGEN jESU CHRISTI
De illustraties op dit titelblad beelden martelingen en terechtstellingen van Wederdopers uit

20

Op 15 juli 1812 werden met de guillotine te Amsterdam
onthoofd:
Hester Rebekka Nepping
Adriana van Rijswijk
Gerrit Verkerk

Detail

I

21

Galg VaaT 5 personen Bij wet van 17 september 1870 werd
de doodstraf afgeschaft en konden de galgen worden opgeruimd

1856 Terechtstelling van A. Blom te Leiden

22

Executies van de levensstraffen gebeurden in het
openbaar op een daartoe bestaand of van te
voren opgericht schavot voor het stadhuis of op
het marktplein, in ieder geval op een plaats waar
veel mensen de terechtstelling bij konden wonen

Erg geliefd was een beul niet, soms moest hij
beschermd worden tegen volkshaat en sommige
steden kenden verordeningen om hem hiertegen

en . , " er leIÎng uit trekken"

zekere Dirk Jansen, tevens laarzenmaker in Amsterdam"

De man die in naam van de overheid belast was
met de voltrekking van het vonnis was de
"meester van den scherpen zwaarde" ofwel
"scherprechter", in de volksmond werd hij
evenwel kortweg de beul genoemd, Een
scherprechter werd door het stadsbestuur benoemd en ontving ook zijn salaris van de stad,

Dirk Jansen kwam uit een befaamde
scherprechtersfamilie: zijn oom Gerardus Jan-

te beschermen

De laatste scherprechter van ons land was een

sen was stadsscherprechter van Amsterdam en

ook zijn broer was beuL
Ioen zijn oom Gerardus in 1826 stierf solliciteerde Dirk naar de open post maar omdat hij
pas 25 jaar oud was vond men hem kennelijk

Galg en schavot voor het Blokhuis te Leeuwarden

23

nog te jong om als zelfstandig scherprechter op
te treden.. Toch assisteerde hij al vanaf zijn 18e
jaar bij executies!
Jacobus Ras, scherprechter van Overijssel
werd benoemd te Amsterdam. Toen deze Ras in
1837 stierf dong Dirk Jansen opnieuw naar deze
baan en nu met sukses . Bij Koninklijk Besluit
werd in 1851 bepaald dat er in Nederland slechts
twee scherprechters zouden zijn: één in Am-

sterdam en één in Arnhem. Ioen de beul te Arnhem ontslagen werd in 1854 was Dirk Jansen
Nederlands enige scherprechter. Veel doodstraffen heeft Jansen evenwel niet hoeven te voltrekken, het zullen er nog geen tien zijn geweest.

De laatste executie die scherprechter Dirk Jansen moest venichten was op 31 oktober 1860
toen hij Joannes Nathan in Maastricht op moest
hangen" Joannes had zijn schoonmoeder, ene

Was een terechtstelling op zich al bijzonder
wreed, de wijze waarop een beul - in opdracht
van de rechters en vastgelegd in het vonnis -

moest handelen met het dode lichaam van een
terechtgestelde getuigde van geen enkel respect
of eerbied
lichamen van geëxecuteerden werden "buyten gebracht" d . w..z naar het galgeveld gesleept
op een "horde" een soort gevlochten slede van
tenen of eenvoudigweg vastgebonden aan de
staart van een paard. Op dat Galgeveld werden
de lichamen van terechtgesteJden tentoon-

gesteld: aan de galg, op het rad of aan de paal.
Deze lichamen bleven daar op het galgeveld totdat ze vergaan waren: "de vogelen des hemels
ten prooye gelaten en tot afschrick van het algemeen"

weduwe Driesen vermoord en was daarum ter

dood veroordeeld.
Om half tien op die dag verliet Joannes Nathan
het gevangenishuis van Maastricht, naast hem

liep een geestelijke, voor hem Dirk Jansen en
achter hem een beulsknecht. Gendarmes zorgden voor de bewaking.
De terechtstelling was geen publieke vermakelijkheid zoals dat in de middeleeuwen het geval was: Nathan liep door doodstille staten, in de

Loon van de scherprechter van Friesland volgens de Nauwkeurige en Duidelijke Verklaring over de Statuten, Ordonnantiën, Reglementen en Costumen van Rechte in Fries-

land 1753

huizen waren de gordijnen gesloten, kinderen

Scherp,eçhte,·.

werden binnen gehouden. Ook voor het stadhuis
waar het grote sombere schavot was opgesteld

viel een beklemmende stilte toen de droeve stoet

'" rOor 't ViUteeren van een Ge, angens
V Rug

J:

00

naderde, Naast het schavot was een vertrekje
ingericht waar de veroordeelde zijn laatste

Voor 't 'I'urtureeren met Duim"yfers

0

10

0

geestelijke bijstand ontving
Toen het tien uur sloeg beklom Nathan, vergezeld van de geestelijke het schavot, de beuls-

Met Scbeen··!cmoeven, insge!yks

o
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0

Gelyk meede voor Ot Rekken

o
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0

o

0

o
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0

Voor yemand uit de Stad te geleiden

0

10

0

Voor 't Rabra.aken
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0

0

IngevaIle yernand Genbraakt zjnde t
word afgehouwen, insgel}ks 6

0

0

3

0

0

6

0

0

knecht ontdeed Nathan van zijn schoenen waar-

na Dirk Jansen hem de strop om de hals legde en
op het valluik liet plaatsnemen. Enkele ogenblikken later deed de scherprechter het luik
kantelen en was de laatste openbare terecht-

stelling in ons land voorbij.
Hoewel Jansen dit zelf nog niet wist hoefde hij
nimmermeer het grote zwarte schavot te be-

klimmen, wel werd ook na 1860 verschillende
malen de doodstraf uitgesproken, door de Koning werd echter steeds gratie verleend
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Voor 't Geesfelen
Voor 't Brand·,merken

~t HQQfü

Voqr

't

doode l.icluam op 't Rad te

zetten

Voor alle Capitlale }ull:itien

De galge,eldon die zich buiten de stad bev<>n
den, staan op oude kaarten vaak afgebeeld met
een driehoekje of een afheelding van een galg . Er
waren verschillende galgetypen: sommige steden
hadden een galg bestaande uit een grote stenen
kuip waarop drie zuilen waren gemetseld welke
met dwarsstangen waren verbonden, de zuilen
droegen leeuwen die het stadswapen in hun
klauwen hielden . Aan de stangen werden de lichamen gehangen die na verloop van tijd bij
gedeelten in de stenen kuip vielen.

Wegens landverraad werd Gil/es van Ledenhergh in 1618
gevangen gezet, in de gevangenis pleegde van Ledenbergh
zelfmoord. Zijn lichaam werd gekist en bewaard (op welke
wijze is onbekend) en eerst een jaat na zijn dood met kist en al
aan een galg op het galgeveld aan de Trekv/iet buiten Den

fiaag opgehangen
Het Galgerack Leeuwarden 1774.
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Veel eenvoudiger waren de houten galgen, deze bestonden uit twee of drie in de grond geplaatste palen ver bonden door dwarsbalken
waaraan de lichamen gehangen werden"

In de directe nabijheid van de galg bevonden
zich enige raden en palen Het rad was een op een

paal geplaatst wagenwiel waarop een terechtgestelde (soms nog levend!) gezet kon worden,
de loodrecht in de grond staande palen dienden
eveneens om er lichamen tegen aan te zetten,
Het zal ongetwijfeld de bedoeling zijn geweest
de tentoonstellingsgalg te gebruiken voor in de
stad opgehangenen, het rad voor geradbraakten
en de paal voor gewurgden., In de praktijk werd
hiervan echter afgeweken.,
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Niet alleen werden lichamen van terechtgestelden naar het galgeveld gesleept maar ook dat van
bIjvoorbeeld zelfmoordenaars
Zo werd eens ene Genit Bazel die zich in het
tuchthuis verhangen had ondersteboven aan de
galg opgehangen" Bijzonder merkwaardig is wel
het vonnis van een zekere Jan Pieterss" Deze man

had zich in zijn eigen huis van het leven beroofd,
waarschijnlijk uit zwaarmoedigheid want om
een misdaad werd hij niet gezocht,
Toch oordeelden schout en schepenen van
Utrecht dat het dode lichaam van Pieterss, door
een gat in de muur van het huis weggesleept
moest worden naar het galgeveld om onder de
galg begraven te worden "als een honf'

E"-

"-'==---- -

~~~l~~~"i~5~~~;~~~~:~~~, .

Galgeberg bij Haarlem

Jan 'Smit opgehangen buiten Haarlem,
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I en. Eenea AlIHrtllU' Q""'}f1''f1~ Gr_;;;-;-~;?
,tth/iers 1....,,". &ele~nrywiHiclt
eene HUIsbraake, door h<:m en zyne Compli_
~ ~WDe ~~ibmwgheclen

po luCII' 10 de PIOVll!l11e geplec:gt, en waar van de plaeparatOire Infolma4:Îen met
zyne CoBfeaie volkoomen over eenfrem<kn;Zoo dat niemant eenige' de minfl't

twyl1èlingc Dadt aan ~ ~rheit van deze zaak, cn hyalzoo na de Wet met deft
DOOdt gefu:di: moei1:e wonim. ' .
~ Mu, 't Hof, aanmerkende zyne jonge Jaaren, en hoe ligt zulk een JOfIgeling
Q60r quaadt gezelfchap daar toc hadt konnen zyn verleidt, oordeelde dat zoo oyt;
zelDfr: in dit geval de L. ~1. S t. fr ,u Mi"" behoorde plaats te hebben, indien
anders: 'I'all zyll vorich goed gedrag en eenigzins gunllige omftandigheden yetwes
geOlybn kOIl: Waarom'deI ook alleen met dit oogmerk aan hem Proçes gegeven.
1$, opdit hyrulks door ~e bewyzen aantoonen, .en alzoo gelegemheir ge- ,
ven mochte. dat Cnw";foI'MH oIiIlilm ól'ntFeDt hem geocftent, en hy alzoo IDet eene 'I
mmdere StI2$afgedàan kól!Mie,"I~.
,
Doch die gtltde intentie- van dm Hove diende maar alleen om zyn Leven voor i
cen korten ryat to verlalgen, nerwyl in plaatze van dit, dool' den PrKM'nw GmwiUI
il§ tegendeel tet\ kJ~ bowcUIi W~t dat hy van zyn eerfte Kindtsheit af een :
c1lIiIellgcnde Jonge ~ ge'lNC!1l, <fie.zich ..n cydt tot tydt :1l1D verfcheide GuÏtc' '
~ en lIG Dieveryt ielY5-' balk fchuldkh gemaakt; En dat 'et VOO1't$ in 't gent
zelvs niets tot zyne verfchooninge te vinden was~ WaatQUl hy daullOk eindelyk I
terImodt verwezen, maan deGa~e~ngen ~ ... :J41.1, 111.1.
By welk geval wy hier noch in't voorbygaan aantekenen, hoe diteClLJdundt a '
twee dw' na dOOI de Moede:' het Ligbaam van dcz.c:n haarcn Zoon by R:oqueinrierdt ;
"Ycnodlt, doch te gelyk ook aan haar gcweiFrt, cngeoordceltdat hu wvealdaI
aoeft blyven hangen tot affchrik van an~. Bebalvea dal: mrnop IlietSclyie ver>zoeken. miffi:hien niet zonder reden. ook noch wel in overleg zouw moget1 fICC- ,~
11let1, of niet de Rechter na't vellen van de Sententie zyn werk gedaan hadt, ~ ,
DS de zelve ter executie was gelegt ; lllM3C 61Ii",. ,.JUIf"- p..J SDu#IIt;",Ji. ,
." ,,pu JMÁex effe ,ufi,,;, ;. firn,t nI;'" ".Aie
kw .jfWû f~Ehu 41, . L. 15. :
ff. tie R. j,.di,: Hoewel die Wet anders op zulk
clgmtlyk met uct,
co 't Hof ook zelvs by myn tydt wel een Onthaaft . . hCcft: leaten volgen, '
cm elders beglavm te worden, waar in voor my ookp de miRfte fwarigheit "
.kan... zien, indien 'er de ornftandigherlen maar.rul zyn .
-_._.. _---
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Op IS-jarige leeftijd wérd Alher'tus Gerryts ter dood veroordeeld op 13 juli 1715
Zijn lichaam werd aan de tentoonstellingsgalg gehangen en
ondanks het verzoek van de moeda het lichaam van haar
zoon te mogen begraven moest het lijk blijven hangen "anderen ten exempel"
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~., toverije~, '" ..,.."J'thtT ;,,,,;.~ Straf!~ J" Toven~e". Bedriegerf; iS.;'tll ",ti. ~
tin' ftlv".. 14nd;-toopen, wit daer al ónJtr ,,,-rfl.... _dm
1\ralfe lI';'.folwr.
.

."Ik

·
W

y ~~~i!d~ de mil4adtn QU: jcgQi partic1Jlimn b.aer gocJ~. ce!,_
liif eo ~cev«l WoIlldcn bc~~ll, ~'I'W~ o( dril ~ijuda noch cweng,
~ -.ry niet wel t~ die IÄ;JplttG b,ebben ~n bt:engcn, te wcetCll, t ..

'V(f-I:.onj/, bedriegery ende landt-Iooperijf, hoewel meerten tijdt tor
andere lieuen fuuunde.
s. lÎl'/ln" JuJ»j \VOl4t gcooemt.
door ~pe du ])Piwis vCJPodcnc
ÇingCR. oáfeo~, het 4' w ~<:;iccl.
fJ/I&tfUlj.4 v.an Ç!:U lIJII.IeJ., of lJokwd lIle'
V09nu~n v,n ,ç },J~~. ~Q fowtiJ4u ook 'ot vecnw:k.
.
I. ~. RIllp" dcis DllWejs w.oJdt hiCJ gebl\Jikt, of \lifdruckelijk dQOI oVCleen~
flemminge met den Ni"cer, of {lilfwijgende met rullte dingen in 't werk re 1lelleD ,
die niet al~ van de /JiIWtJ kOOGen afkoomen , gelijk all .IJlen vreemde dingen uitwt:J·kr ~ beiwo::dng!l'M 9Il!lCkcodc woorden of teelwJs, d.ie de I:.olJjie1JlJÇ1S fdfs
l!Iie;t co va Lliioent ook al ,..,rA:O .he, b~c.o4e woorden of reekens, al warenCe uit de
lUüige Schrift gCOOQl/lc:l1i Wapt Nt wtfFee.4u of k;hlijv~ vanlOodanige WOOf..
den VlIQ (;«iJ ~ JiNrl {ûlk c.eç kracm Dlet hclJben .ontfangcn, en d& .... ijllu:t veel
wiG .IIÜ q.: Qa.tllirc ~olDJ:~ (QO mQl:t bet fijn oorfpconk uit de S614/1 hebben.
+. Hel beJçh4digell der T~1I4ers aen aDdere lieJen, gclèhiedt dikwils door natuirlijkc ~ddelen, al$IVWP. Qf anden'.Uu, ende dan wordt het alid.odt·jlag oEan(jere mi[dacdt .(ejlr,,[t.
f. l!AJp~ :Ui ~ 'f./Jl/}I".". AOPI ""fwuritl{,UI pf andac geen naruÏflijkc middelen
{Chade toebralgen aen'Uom/t. lijjoflewe/lvan and&rc: meD[chen, Qen d&1Jru&hleJJ
" N 'IJddm. lIoCll bootpt'. /lpky* of br4uwUIJ, d~ wprdCll met de doodt gejJi,aft, a1$
'/iJ4whIlUl tIlDJl/krs unlle, lIlenUhdijk gethcbt; volgaJB de Wel van Kqfer J(rJrel..
c:1lde J.!Cbrui.k v~n DJ-iJjJandJ, wor~[e ~rantlt.
6. \f èeJe echttr sueeoen da,tf,er geen T01Ie#/lIn.en ZijD. die boven· naruÏllijkedingen door DSû",,4 b"lpe [puden \tODll,Cn /.litwe,a:kl:n.
is veiliger te W!lDoven,
Iloveu 'f geene 4~ f{. $;JJrift ~1 van getuigt:, dat Co.o meclligvuldige ervlIu:ntbeyt
en.onderToekingen yQn wijfe Rechtm niet t'cenemael bedriegc1ijk of nietig en zijn,
~~ft ICI!II;\ ~n,gel;l \11-0 de .rfI'Q~J v.erh~lt wor4endie de lJMi'Il4i (elf nict
IIAA 4t4ÇQ$ UW l\.~ 1!Iaerl,èbl~eliJ~,dat het gcellc ddlllji tuft IJ)Ct Aatuir~ij'
V~ ~an

a:rnt

do.w',

Jte !!'lfddden knn uitwerken, hocy.-cl bo!e~ menFeheiijk vernuft, liJ door lijnt.-

... en tot n2deel van andere menlenen wel pleeg iÏl te we~k te fteUcn. moet C\'Ciiwe!
by de Rechters waergenoomen :wo~d:n dat.fy tOt geeo jlrlljf, koomen, all wanncq
de dadelijke werken van bd'cl!~Jgtnge 'tJcb hebbell'-?crtoom, ~
tlitt fQIJ:enT

'lil

" tover·· "-.on{/, waer onder rmget'll1'J'Velt 'VIt! 'rUlhIJt '11 b,Jroch jèh.ilt, MS rU 6,./i lÜJnI
der 'rovenaers ",oog'" worden geft.taft .
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7, Die Dlliv.ls bnift." heeft gebruikt op 'Voorgeeven van mmehen te helpen,
wordt nevens de ha"dt- .tjA"s en :utKCIIIl"S van ""Ik, bot" ende v'lI&hlm, in pet
I>f'cnbaer te ftitMld. g.Ptlt~ ende uit den LAIIde ,'~lIm"".
. 8. Volgt i,tlri'K,rij" waer dool' ve.rllaen wordt:uderhande loosbèyt ani een ander te bekorten. en worden onder dit woordt Cehler alle ttûfl/Ildm begreepen die
geen na.:m hebben, foo vell'C die tot befchadinge van andere areeken. de ''''mptIen zijn, als men c;en en het felvc goedt aen velfeheidene p.:rfoonen 'IJ"kt/opt ofte verpandt; indien het voor beider feholdt niet bellant is; als men de _ r l t l btdrieglijl:
veranden en erger maekt, of met yemant tot nadeel vad een derde heimelijk doorReekt, als men tolltlt of fiI'Vtr in een doos toont enbehendiglijk k,.l1Dper of/ood
overgeeft.
.
9. De fI,affe is verfcheidcll nae de meenigvuldige verfcheidenheyt der Caken f
het zy !!lt- brNl/t., blJ""iffifllnll, g..Jleli"gm, of ""fluitj"g. in het 'r,,,ht '. huis. by den
HIW is fuIk een B,tlr#yr die de lieden cen goud,,, tutting toonende. cn verkoopende~
~nder' de hlU)(lt een ulwmr ofte ~Dp'm. 'IJ"g,lId." leeverde, op het fihavot eeri
wijle tijdt$ te toon gcltelt, met een Vllljêhe !cmi",. om den hllls, daer ooe get.eeffilt ende voor altoos f!Ntmm"
10. De o,.do""",,/;, rpreekt ook van 'V1l!.,b01fl1t. of lIl"dl-/oope,s,
ende
beedelacrs, te weeten, die gefondts lichaems loopen beedc1en, ende haer niet aengeeven by den OJjiûer, om kollwinninge te moogcn fockèn. Sr wordeh op het
Bloijt.;s' gcfonden en aldacl' op wIlter cnde brOOtb gezet, TOOn! Uit het Landt gtba*"
tien I naderhandt wederom gevonden zijnde worden fy opcnbaerlijk gtgltjfilt ende
g,bannen, op pl1!M VlIR nieuwe getjfiJi"g, met wll1fli1lti:tIIi",e, By de "i,uwt Ordo".
;'Ilnti. worden anc ilaChtloopcl1 met of fonder geweer, en dacgs" vagebonden
die met geweer gäeiI, ten _Ren gtt"jfilt, en dacr nae fwaerder IIrNtralijfi..

,

gtflriJft"

,

, lt. Maer inlanders gê2:ont of dOOl' Cwakheyt onbcquacm zijnde te arbeiden mo~

gen in de plaetfen dael Cy van dacn zijn haer onderhoodt fockert, met pablijke or
Fllrt/caf,.,., aelmoefen fao' fy bell konnen. maer het is hacr niet ~DrI6tl: vat! de
ecne plaeu op de -mdcr' te trecken ronder, vc::rlof van de OwrighlJt ,by ,.",'8 var'! op
water ende wl10dt gc:tet,te worgen. Het Cclve is mede te verllaen fan hmbacbt5~
kinderen die baer koll niçt ,kannen 'v~rdicncn, aUes naer dilmlie der OjJi&in's, ~~c
Iners Geh veinGmdc' elf raIs 'fOofge\'c:nde te zijn, lazarus, krctrpel ofte bh~dt.
worden openbacl'lijk ten den lij,/)I t,/Ir'aft, en g'bant/tt/ in het TNÇbt· h.Js of bUIten
~~J'
lt.

Ondel' vagebonJen worden ook verllaen deroo genoemdcHtiU7Js, die datelijk

1ll,uffilt worden, en voo I' de twtlde reift ook gtb"illIi/t"",kt met vaTmiffimtnl op de
talg.
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Het kan niet anders cf de gehele strafrechtsple-

ging komt bij ons bijzonder weerzinwekkend
over en de vraag rijst dan: Gebeurde dit alles om
anderen er van te weerhouden strafbare daden te

doen?
We mogen aannemen dat de barbaarse lijf- en
levensstraffen inderdaad dit doel beoogden
maar of de galgevelden en galgebergen een afschrikwekkende invloed hadden valt te betwijfelen

vall de

in

openbaar en toch zullen velen het met de gehele
valt dan in de eerste plaats te denken aan familieleden van de tentoongestelden, zij zullen het
vreselijk gevonden hebben hun bloedverwanttot
spot en hoon van het publiek te zien hangen aan
de galg.

jal"f'll

HHM lol 1,:>1'1

Protesten tegen de wrede executies en de tentoonstelling van de lichamen van terechtgestelden werden ruet geuit, althans niet in het
gang van zaken niet eens geweest zijn" Daarbij
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Op een plattegrond van Groningen wordt het galgevefd
aangeduid met drie galgen en een rad

Galgeberg te Amersfoort omstreeks 1750
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Raeds Daegelij.cks Boeck. I martii 1539"
"Alsae 1an Pieterss . geboeren te Wijck hem god
beiert overgegeven ende van de rechte wech des
waerheyts en geloiffgegaen is. Alsae dat hiJ uit
onstanfastycheit des geloofs en doer quade rayet
ofte suggestie des bozen vyants van der hellen
hem heeft aen een coird ofte Iynd verhangen en
verdoen heeft. Alle 't welcke quade wercken zijn
des crystens geloofs ende dairomme nyet weerdic.h en is voer een cryste mensch geacht en gehouden te worden dan als een hont ende ongelovich, heeft daromme de Schout van wegens en
uiten name van Key May. geconcludeert dat die
vair,. Jan Pieterss . nyet weerdich en is gebracht
te worden doer den doere van den huys, daer hy
inne gegaen en gecomen iS dan dat men maecken sal een gat in den want des huys en sleepen
hem dairdoer als een hont en voirts geleyt tye
worden op een horde ende daermede sleep en
onder 't gerecht ende bedeeken hem aldaer onder
die aerde als een hont en die goederen geconfisqueert te worden"
J

Beeld van Justitia Stadhuis Bolsward

Vonnis van Jan Pieterss
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Werd er al
v Jd d
eens geprotesteerd tegen een galge ~ .. k ~ wa, dit veelal Uit partikulier of persoa IJ elang Duidelijk blijkt dat wel uit het
request van cl .
an b kk .. e eIgenaars van de zaagmolens en
ttrn~ aD eIlJen aan de Vaartse Rijn bij
167~ t. e galg aan de Engelenburch was nJ in
gen o~gewaald tijdens een hevige storm en de
0Jm e eIgenaars zagen hierin een mooie kans
~: heze tentoonstellingsgalg uit de nabijheid
raken u~imolens en pannebakkerijen kwijt te
· J nchten dan ook een verzoek daartoe
tot .d ehnBorgem
en Vroe d schappen" van
Utrec t en b . eesteren
h
rac
ten
naar
voren dat·. " ' afsch DUW ["
.
dood %tjCk." het gesicht ende den reuck van de
men ;ida:! ,ae geheel verrotte misdadigers, die
steil
pleeght aen te hangen ofte tentoon te
omte;' tV~?rnamelijck voor degeene, die daarDoek e;er' s% n~gt ~n ontijde wercken, wae,. door
. d
pltantte gebouwen ende erven van te
mm er aan'
word en, ,.sten ende waardi,·e kannen geacht

op de Stad zouden aanvallen: Dese is op den 4
Augustus Ge'vieren· deeît, en de Quartier'en aan
de Vier hoeken der Stad opgehangen; 't welke by
een yder voor een grote wreedheid gehouden
wierde,,2
Aan het einde van de 18e eeuw komt er evenwel
een einde aan het gebruik van de galgevelden en
galgebergen, dit als gevolg van de revolutie in
ons land. Als in 1795 de Patriotten de macht in
handen nemen en de Representanten van het

volk van Holland decreten uitvaardigen is hun
decreet van de 6e maart 1795 een der belangrijkste
Dit decreet beveelt dat de galgevelden en galgebergen weggeruimd moeten worden en dat
lichamen van terechtgestelden begraven dienen
te worden
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Radbraakkruis

In de eh
toch -':k rOnyk Van Sneek" van Eelco Napjes
0o __ een protest:
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bek ' e aste gel egt, dat hy van de Borgoendise
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1. Deze Wyert (of ook wel Wiert) was een neef van Grote
Pier, Zie: Historie van Vrieslant, Peter Jacobsz. van Thabor,
Blz. 419.
2. Zie: Historisch Chronyk van Sneek, Edeo Napjes Blz
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Tijdens een harde wind was het lichaam van Jan van den
Bosch van de tentoonstellingsgalg van Gouda afgewaaid De
vroede vaderen van de stad beslisten dat het lijk weer aan de
galg opgehangen moest worden en het kamerboek van
Gouda (1628 folio 30, zie boven) vermeldt dan ook:

Fragment van het request van de eigenaars der zaagmolens
en pannenbakkerijen aan den Vaartschen Rijn en B. en Vr
houdende verzoek om verplaatsing van het gerecht Engelenburch, dat in de storm van 1674 is omgewaaid 1675
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"gedelibreert op het dood lighaem van Jan van den Bosch
alhier gehangen ende door tempeest van wint van het gerecht
afgewaeyt is geresolveert, dat weder aen's gerecht sa! opgehaelt en de onkosten by de fabryck bet~alt worden

Transcriptie van het laatste gedeelte van de sententie van Balthazar Gerardt
"Den voornoemde Balthazar Gerardt, gevan-

gen, gecondemneert hebben ende condemneren
bij desen geleyt te worden op het schavot alhier
voor tstadthuijs opgerecht omme aldaer eerst
zijn rechterhant Daer hij tvoorseyde verradisch
moordadige feyt mede bedreven heeft met een
gloi;ende toesluytende ijser geschroeyt ende affgebrant te worden ende dat daer nae met
g/oeijende tangen tot ses reysen ende verschey-

den plaetsen soe aen armen, beenen ende dg/jen
daer sijn Lichaem mee.st met vleijsch bedeet is
het vleijsch uui;tgebrant ende afgeknepen sal

worden ende dat hij daer nae levendich aen vier
quartieren gehouden sal worden, beginnende
van onderen ende ten laetsten hem den bu/jck
opgesneden ende zijn hart levendich uuijtgenomen ende in sijn ansichte geworpen ende daer

nae zijn hooft affgehouden zal worden ende dat
zijn vier quartieren opten bolwercken vander
Haechpoorte, Oostpoorte, Ketelpoorte ende

Waterslootsche poorte dese. stede uui;tgehangen ende zijn hooft opte Schoo/tooren achter het
logement des voornoemden heeren Prince op een

staecke ges telt sul/en worden

"
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2. De lijfstraffen
De beul had de beschikking over een groot aantal werktuigen om een lijfstraf te voltrekken:
messen, priemen, tangen, bijlen, roeden, brandijzers behoorden tot dit assortiment"

Tot schade en schande kon iemand veroordeeld
worden tot een van de volgende stt'affen:
staan aan de schandpaal;
zitten op de kaak;
zitten in het schandblok;
dragen van de schandstenen;

dragen van de schandton;
slepen van de schandslede;
zitten in de huik,

Afhakken van een hand of van vingers was de
sttaf voor hen die meineed of valse getuigenis
afgelegd hadden, godslastering of laster werd
bestraft met het doorsteken of afsnijden van de
tong" Op landloperij, bedelarij en kleine
diefstallen stond een straf zoals het afsnijden van

Het lijken lichte straffen doch niet te onderschatten zijn de lichamelijke gevolgen omdat geselen en of brandmerken in de meeste gevallen

een oor - of oren -, het afsnijden van de neus of
splitsen van de neus"

aan deze onterende straffen vooraf gingen. Bovendien kon iemands eer en goede naam een

flinke deuk krijgen

Brandmerken, onthoofden en afhakken van vingers
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In de late middeleeuwen komt de pijnbank in
zwang, niet als strafwerktuig maar als middel
om een verdachte te laten bekennen
Afgrijselijk waren de folteringen: Uitrekken,
aandraaien van duim- en scheenschroeven, vastbinden met natte leren riemen, het laten druipen

van brandend kaarsvet op het lichaam, vol laten
lopen met zout water, het behoorde allemaal tot
de mogelijkheden.,
Het tortuur werd voor ons land in 1798 afgeschaft, de lijfstraffen, uitgezonderd het geselen,
in 1854, Deze laatstgenoemde lijfstraf werd bij
de wet op 4 april 1870 afgeschaft,
Wel kon de lijfstraf nog in het Leeuwarder Huis
van Opsluiting en Tuchtiging opgelegd worden
volgens artikel 109 van de Gevangenismaatregel
1886:
~~voortdurende verstoring der orde en aanslagen tegen personen kunnen in de bi;zondere strafgevangenis te Leeuwarden toepassing van de li;fstraf ten gevolge hebben",
Deze lijfstraf bestond uit 50 (later verminderd
tot 2 5) slagen met de bullepees op het achterste
van een gevangene"
Pijnbank

De pijnbank

Pijnigen
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Doorsteken van de tong
Het schoutenhuis te Woudenberg (gerestaureerd)

38

Schepenzaal, Kampen

Boetedoeningen behoorden eertijds ook tot het
schema der straffen, zo moest in 1574 eens Karste 1 uytthiesz boetedoening voor God en Justitie
doen omdat hij de grietman van Stellingwerf
Oisteynde met de polsstok te lijf was gegaan,
Karste stond voor zijn rechters op blote voeten,
blootshoofds, gekleed in een linnen gewaad, een
brandende toorts in de linkerhand en de rechtèrhand vastgebonden op de rug,
Schandpaal van Hinde/open,

Een aantal Friese edelen moest eens boetedoening doen omdat zij in opstand waren gekomen

tegen de hertog van Saksen en diens zoon:
"Eerst zullen sy allen bloets hoefts gaen, ongeghort, elck een witte roede in die hant, ende op
hoere blote knieën, ende bidden den Hartoghe
ende Synen Soen verghiffenisse van hoere misdaet, om Goedes wille""
Wel een vernedering voor deze edelen!
Boetes, in vroeger jaren opgelegd, konden bestaan uit het moeten leveren van een aantal ste-

nen voor bijvoorbeeld een overheidsgebouw
maar ook geldboeten waren in gebruik
De volgende regels zijn van de rechtsgeleerde
Philips Wielant ten behoeve van het stadsbestuur
van Haarlem:
HSoe wie eenen paelsteen weert, om de scheydinge vanden lande te verdonckeren ende omme
de gebueren in questien te stellene ofin costene te
bringene, die verbeurt XX f...
Ende sa wie den pael vaarder stelt dan hij
behoert, om land te winnene of tzijne te breedene, die committeert diefte, ende sal verliesen
van de sijnen alzo vele breder lande als hij vanden anderen meende te winnene, ende boeten
XX i",

Schandstenen
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(.

Artikel 37 van de Code Penalluidde.:'
Bij de schavotstraffen, in het 32ste artikel vermeld, zullen
de regters, wanneer de aard der gepleegde misdaad zulks
medebrengt, tevens in hunne vonnissen mogen bevelen, dat
oproerige, valsche of andere misdadige geschriften door den
scherpregter op het schavot verbrand worden

De beul verbrandt een oprniend boekje Haarlem
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Schandpaal van 's-Heerenberg

In 1789 wordt C. van den Burg, burgemeester te Bolsward
met!. c! ::::)aard over het hoofd gestra,ft
Het zwaaien met het zwaard over het hoofd was een waarschuwende straf, bij een volgende gelegenheid kon daadwe-rkelijke onthoofding plaatsvinden
Omdat deze Van den Burgzich in 1787 geschaard had achter
de pretende Staten van Friesland en zich daarmee al te pa-

triattisch had opgesteld werd hij veroordeeld "omme bij den
Scherprechter op het schavot geleidet. aldaar door het gaan
van het Swaard over zijn hoofd gestraft te worden, Band na
zulks den Gevangene uit Vriesland de tijd van Twintig jaren,
te ruimen de Stad Leeuwarden binnen 's daags Zonneschijn
en het L.and binnen den derden daage, zonder in middelen tijd
daarin te komen bij peane van arbitraire correctie"
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Bij wet van 4 april 1870 werd de tentoonstelling
op een schavot en de lijfstraf (geseling) afgeschaft Het enige artikel van deze wet luidt:

"De straf van' openlijke tentoonstelling op een
schavot' en de 'lijfstraf (geesseling) worden afgeschaft in al de gevallen, waarin zij nog zijn
bedreigd
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal
worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den April 1870.
WILLEM"

Kaak te Woerden
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Sc.handblok in de toren van Oudega (Fr)

Scha~dblok,

Elburg

Schandmantel voor vrouwen re pronk gestelde vrouwen in
de schandmantel werden vaak kaalgeschoren
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3. De mic:ldeleeuwse gevangenis

Deze gevangenissen werden gebruikt voor
verschillende "soorten" gevangenen: misdadi-

Reeds in de Merovingische tijd waren er in ons
land gevangenissen: sombere, kille kerkers onder burchten en kastelen die voornamelijk dienden om er krijgsgevangenen in op te sluiten,
De middeleeuwse stad richtte haar gevangenis in

gers die op de dag van hun terechtstelling
wachtten, gegijzelden om schulden, personen die
een boete niet wilden betalen en gevangen gezet
"tottertyt ,ij hun boeten verseten hadden" en
ook diende de gevangenis als strafinstituut want
aanhangers van de"nije lere" (ketters) sloot men
op in de hoop dat zij tot andere gedachten zouden komen

onder het stadhuis, in de stadspoorten en soms

kende een stad een gebouw, speciaal als gevangenis gebouwd
Gevangenisreglement van Kampen
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Overvol raakten de gevangenissen tijdens de
kettervervolgingen, zo kon het gebeuren dat
Wederdopers, gevangen in de St. Janspoott te
Haarlem met voorbijgangers spraken en zelfs
ontvluchtten in 1570 een aantal Wederdopers
uit deze gevangenis wegens gebrek aan toezicht.
Over deze zaak was de toenmalige stadhouder,
de Graaf van Hoogstraten, bijzonder slecht te
spreken en hij beval dan ook het stadsbestuur
van Haarlem een nieuwe betere gevangenis in te
richten" Ketters moesten nu eenmaal veilig op-

geborgen worden!
Haarlem, slecht bij kas, schreef ruim twintig
omliggende plaatsen aan om haar te steunen bij
de bouw van een nieuwe gevangenis, echter zon-

der resultaat . Iedere plaats had zo haar eigen
zorgen. Spaarndam bijv. schreef aan de stad
Haarlem de volgende brief:

"Wij, schepenen op Sparendam, hebben on se
bueren geadverteert van dat gheen, dat ghij op
ons begeert hebben om u gevangenhuys te helpen houden. Soo hebben onse ghebueren ons
gheraden ende segghen: wij mit huer ende wel
weeten, hoedattet in onse dorp tot Spaerndam
staet Dat wij u op dit pas niet helpen en moegen
Want die tijt voerleeden also dier geweest is, dat
die twee dee/en van onse dorp voir'Ss, en connen

Stadsgevangenis (thans wapenmuseum) van Enkhuizen

Ingekerfde "wandversiering" in een cel van de voormalige
stadsgevangenis Enkhuizen,

noch nau broot gecrijgen. Aldus, wat souden wij
op Sparendam u helpen houden? Wij hebben op
dit jaer die Con . Majt wel meer dan twee hondert ende twijntich karolusguldens gheven ende
wij hebben noch wel tachtich karolusguldens te
betalen an pacht ende wel hondert an on se pastoor ende coster Want, mijn heere, dat ghijt wel
weet, dat dat meesten deel van on se dorp mit die
handen wijnnen moet, sallen sij mit huere kindere eeten. Wat wilt ghij van ons hebben! Want wij
op Sparendam alsoo hoech op dieschijltael staen
als Sparenwoud; want daer op Sparenwoud vijf
of ses weî aÎsoo rijck zijn als heei Sparendam.!
Want aldus wij en moegen u niet helpen houden
Want ghij wel weetet, dat wijt mit die handen
houden moeten. Onse hert is guet, mer die macht
en hebben wij niet u te helpen op dit pas . In
kennis se, dat dit waer is op den eedt van onser
officieren, dat dit aldus gedaen en is" .
27 November 1657.
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Enige "meubelstuk in de
gevangen kamer van het kasteel
Radboud te Medemblik

Banpaal te Schardam

Uitzonderingen daargelaten, met de toestand
van de gevangenissen was het in de middeleeuwen - en nog ver daarna - slecht gesteld
En, merkwaardig de gevangenisgebruiken: zat
er iemand in de gevangenis om een boete "uit te
zitten" dan moest deze zelf zijn gevangeniskost
betalen wat in de meeste gevallen niet mogelijk
was" De usteenwaerder" mocht de gevangene
dan "ter aelmoesene leggen" Aan de gevangenispoort werd dan een bus of nap gehangen
waarin voorbijgangers iets konden offeren voor
deze noodlijdende gevangenen
Soms mocht er voor "de arme gevangens" op
straat gebedeld worden maar vaak moest aan
een dergelijke bedelpartij een einde gemaakt
worden omdat de (bedelaar) collectant de opbrengst zelf in de zak stak
Gegijzelden om schulden moesten onderhouden
worden door hen op wiens veI zoek ze in de
gevangenis gezet waren, meestal mochten deze
gevangenen hun etén en drinken en ook hun
beddegoed van huis laten komen, Ze genoten
heel wat meer vOOIrechten dan criminele gevangenen, deze werden onder gebracht in de
slechtste gevangenisvertrekken, vaak onderaardse kerkers, en waren in de meeste gevallen
aan handen en voeten geketend I wee keer per
dag kregen ze water en brood, hun bed bestond
enkel uit ruw stro,
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tang hebben sommige poortgevangenissen als
zodanig dienst gedaan, de Bredase Gevangenpoort (He eeuw) werd eerst in 1817 als gevangenis afgekeurd.

Als vrijheidsstraf kwam verbanning veel voor,
een boosdoener kon voor een aantal jaren of
levenslang uit een bepaalde stad of bepaald
rechtsgebied verbannen worden . Meestal werd
de verbannene gebrandmerkt welk teken als
herkenningsteken diende mocht hij of zij de
moed hebben telUg te keren naar het verboden
gebied.

Ook het omgekeerde kwam voor: In 1458 werd
de van ketterij beschuldigde kleermaker Edo bevolen zijn leerstellingen voor zich te houden en
Haarlem nimmermeer te verlaten, op stIaffe des
doods.
Op die manier was men er zeker van dat hij
zich ook buiten Haarlem geen volgelingen kon
maken

Voormalige dievenkelder onder het stadhuis van "Haarlem,
~---·~-~7~~~
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Hoofdstuk II
Het tuchthuis

Uit het tuchthuisregister van het Rotterdamse tuchthuis:
jan Baptist Kerson, oud 28 jaar, geconfineerd door Schepenen voor den tijd van vijftig jaren in het Werkhuis dezer stad
om met zijn handen arbeid de kost te winnen is met de strop
om de hals vastgemaakt gegeseld en gebrandmerkt en voor
altoos gebannen uit Holland, Zeeland en Utrecht ter zake
van Dieverijen
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Verschillende faktoren hebben er toe bijgedragen dat de behandeling van diegenen die zich
hadden misdragen humaner werd zoals het inzicht in de nutteloosheid om iemand door middel van een of andere lijfstraf voor het leven te
verminken zodat het slachtoffer vaak opnieuw
tot strafbaar gedrag kwam.
Ook het grote aantal zwervers, bedelaars en

Het laten werken van boosdoeners aan inpolde-

ringen, publieke werken of ontginningen.
Het oprichten van"grote sterckevangenisse met
menichte van hulkens ende een ruijme plaetse int
midden, daermen elek, een ambacht connende,

zoude leveren stoff om yet wercx te maeken."

vagebonden noodzaakte tot andere maatrege-

De eerste twee door Coornhert genoemde maat-

len.
In 1587 schreefDirkFolkertsz. Coomhertzijn
"Boeventucht" waarin hij middelen beschreef

regelen hebben geen opgang gemaakt hoewel
ons land enige tijd galeischepen gekend heeft in
de strijd tegen de Spanjaarden. De Staten van
Holland lieten in 1598 een schip in de vaart

om misdadigers niet alleen te straffen maar te-

vens te heropvoeden.. Als middelen noemde
Coornhert:
" Veergaleischepen waarop zouden gebannen
worden voor een jaer~ se.s, thien ol hondert nae
schuit ende der zaecken gelegentheit alle gesonde
bedelaers, dijeven, geweldigen, knevelaers ende
andere quaatdoeners, sonder te vergeten wijvesmijters, onnutte dronk ers, dagelijxe overspeelders, tuijschers, deurbrengers ende kinderen heure ouders lastich zijnde ofte weerspannich, welcker cost men daerop zoude moeghen
capen omme te r'Oeijen ende alzoe dese
roeijschepen gebruicken inde plaetze van kerckers, dolhuijskens ende castelen..

brengen waarop tot galeistraf veroordeelden aan

de riemen zaten In 1600 kwam er een tweede
galeischip bij, de z . g. n . Dordrechtse galei. Mee
omdat onze wateren ongeschikt waren voor dit

soort schepen werd de galeistraf in 1610 weer
afgeschaft. Ook het veroordelen van misdadigers tot dwangar beid kwam maar weinig voor,

gebeurde dit wel dan bestond de veroordeling in
arbeid ten behoeve van het leger: opwerpen van
schansen, bouwen van kazematten of dergelijke

arbeid .

Coornherts plan om "schadelijke ledighgangers" op te sluiten en flink te laten werken vond
bij de Amsterdamse vroede vaderen bijval.
In 1595 werd het leegstaande Klarissenklooster aan de Heiligeweg ingericht als
tuchthuis; omdat de tuchtelingen die in deze inrichting geplaatst werden een tropische
houtsoort fijn moesten raspen van welk raspsel
verf voor de wol- en lakenindustrie gemaakt
werd, ging het tuchthuis de geschiedenis in onder
de naam "rasphuis""

Aanvankelijk was het niet de bedoeling om
deze arbeid in het tuchthuis te laten doen doch
om iedere tuchteling eenvakte leren waar hij
later in de maatschappij iets aan zou hebben.
Om verschillende redenen is hiervan nooit iets
terecht gekomen: Het tu.chthuis moest zichzelf

DlRI'. VOlKERTSZ
COORNHEIH

kunnen bedruipen uit de opbrengsten uit de arbeid en omdat de wol- en lakenindustrie bloeide
richtte het tuchthuisbestuui zich hierop . Voor
het in het rasphuis vervaardigde eindprodukt,
verf voor deze industrie, was gemakkelijk een
afzetgebied te vinden.
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werden opgesloten in het Spinhuis aan de Oude
Zijds Achterburgwal, daar zwaaide de "bin-

De tucht was streng in het tuchthuis, overtredingen van de huisregels werden zwaar bestraft; als
een tuchteling het erg bont had gemaakt werd hij
, "in een kelder voor eenige dagen opgeslaaten die
'gantsch anderaerds is, en zaa laag van verdie, ping, datter geen man in averend kan staen, daer
, niet anders dan water en broat tat vaetzel krij! gen, ter tijt en wijle tae, dat genaegsaem ver-

nenmoeder" de scepter" Tuchtelingen die dOOl
r'egenten, tuchthuismeester en binnenmoeder

, wurwt, voortaen betel'inge belooven en bewijsen""

Het bestuur van het lULhthuis bestond uit een

aantal regenten, iJl het tuchthuis regelde de
"tuchthuismeester" bijgestaan door suppoosten, de gang van zaken"
Vrouwen die daarvoor in aanmerking kwamen

vertrouwd werden hoefden niet aan de raspelbank te werken maar kregen een baantje in de
huisdienst en mochten de tuchthuismeester helpen bij het afwegen van het hout, uitdelen van
het eten en drinken, schoonhouden van het gebouwen het 's avonds opsluiten van de andere

tuchtelingen,

Binnenplaats van het Amsterdamse tuchthuis, einde lBe
eeuw

50

Omdat veel steden in de 17e en 18e eeuw last
ondervonden van allerlei soorten vagebonden

het gevolg was minder goed personeel en een
slechte huisvesting en verzorging van de tuchte-

richtte menig stad dan ook een tuchthuis op, in

lingen Misstanden ontstonden in de tuchthuizen ook d;)orda;-;:r vaak OI1Voldoende mogelijk-

de meeste gevallen stond het Amsterdamse rasphuis als voorbeeld Verreweg de meeste van deze

h~d~I!_~~J'eIl om jeugdigen van vohvassenen- af
èÏl -doofdit-d"ë"fuchwliÎü:ïï ïftëet eri

tuchthuizen moesten hun eigen onkosten uit de

te zondere~

tuchthuisarbeid dekken en hoefden zeer beslist
niet op financiële hulp van het stadsbestuur te

z,Qal~ ouden van dageri, wezen en zelfs zwak-

rekenen als de zaken in het tuchthuis eens min-

der goed gingen.
Spoedig kwam de klemtoon dan ook te liggen op
de arbeidswinst en was het idee "door arbeid
verbetering" dan ook geheel vergeten. In veel
rasp- of spinhuizen bleef de arbeidsverwachting
beneden verwachting en raakten in geldzorgen,

nieerii~;~lkt\Verden door allerlei armlastigen

zinnigen Toch wilde elke stad die zichzelf respecteerde haar eigen tuchthuis houden, hopend
op betere tijden, provinciale of regionale tuchthuizen kwamen daarom moeilijk van de grond
door dit stedelijk particularisme Aan het einde
van de 18e eeuw stond het er met de meeste
tuchthuizen dan ook bedroevend slecht voor.

Het spinhuis te Amsterdam.
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a

DBRCK VOLCKBRISZOON COORNHERI
Geboren in 1522 te Amsterdam, overleden in 1599 te Gouda

Oorspronkelijk graveur. in 1564 benoemd tot secretaris van
burgemeesteren van Haarlem Invloed van Erasmus is dui~
deJijk merkbaar; op het einde van zijn leven is Coornhert
bezig om Erasmus' Parapmase van het Nieuwe Testament in
het Nederlands te vertalen.
Zijn grootheid van karakter, misschien moet men zeggen
::Ijn wijsheid ;:jjn mildheid blijkt Q,a, uit het feit, dat hij.
protestant, in 1566 Haarlem vQor de Beeldenstorm spaart en
de Zusterkens van het Cecilien-konvent helpt door hun beel·
den, kelken en ornamenten te verbergen en de zusterkens
. vdendelijk te vertroosten" Hij maakt zich verdacht bij de
Calvinisten, die hem, zowel om deze verdraagzaamheid als
om zijn tractaten (waarin hij bijv de praedestinatie ontkent)
een homo extreme impius (een bij uitstek goddeloos man) noemen. Dit helpt hem echter niet tegen de l<atholieken van die
dagen en in 1567 wordt hij door de schout van Haarlem gevangengenomen en als. de meeste quaetdoener en misdadige'
geboeid naar den Haag gevoerd. Hij wordt in beperkte vrij_
heid hersteld. maar opnieuw wordt vanuit Brussel zijn gevangenneming gelast en Coornhert vlucht naar het Cledse
Prins Willem achterna,
Tijdens zijn gevangenschap schreef hij zijn ... boeventucht
ofte middelen tot mindering der schadelijcke ledighgangers
welk geschrift pas twintig jaren later, 1587. werd gepubli.
ceerd. Als secretaris en raadgever van burgemeesteren van
Haarlem - een ogenblik (1572) zelfs van de Staten van
Holland - was Coornhert zeer geïntereseerd in de mogelijk~
heid om het aantal ledighgangeIs en rabauwen, dat tenge·
volge van de oorlog sterk was toegenomen, weder te doen
verminderen. De volgende middelen doet hij aan de hand:
Ie de oHicier van justitie en de scnepenen moeten wekelijks
de 'hoofdlieden der gebuurten ondervragen over alle lediggangers drinkers en spelers in de buurt en op deze personen
toezien; 2e.. geseling en bannissement 1) zijn ongeschikte
straffen. want zij maken, dat de misdadigers direct de land·
man weer op zijn hals vallen; deze straHen moeten dus velvangen worden door de straf om de misdadigers te laten
roeien op roeischepen op de grote rivierveren. waarop deze
roeiers kunnen worden vastgekete;nd; men zou deze roei·
schepen kunnen gebruiken in de plaats van kerckers dol-
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huyskens ende casteelen; 3e. ,het geboefte moet gebruikt
worden om meren droog te leggen en de duinen te versterken, Men moest hen dan ook aan elkander. veteren" {dus
boeien} en hen zo graafwerk laten verrichten en hen laten
sla;;en "in een groote beslooten plaetse. daertoe te maeckeni
ter plaetsen naestgelegen daer delangduriehste karringei
lOude vallen 2); 4e. "int midden van elek iantschap" moetJ[
e;en grote sterke gevangenis gebouwd worden met eenl'
meeniehte van hutkens. ende een ruyme plaats int midden" ~,
waar ieder die een handwerk kende dit zou kunnen uîtoefe-~l
ne;n en degenen. die niets kenden netten ~ouden breien,;;
spelden maken en zouden spinnen Dus een celgevangenis
met werk in a.emeenschap VOOrts moest elke stad zijn ge·
vangeIiis hêl;be-n"ènae gevangenen loten werken op de
bovenomschreven wijze en hen bovendien lilten werken bij
het heien. indijken. uitgraven nn grachten ed. Dit alles
vindt hij een veel betere straf. dan de doodsttaf, wdke al deze
werkkra.(;ht verni!':láe-UOtnyet maakte), -.---. -'In' de uitgave- van 1587 heeft Coomhert dan nog eens ge,
motiveerd waarom hij op deze wijze wilde straffen: ,alle
straffingh schijnt voorneemlijck te gheschieden omme te verhoeden dat goede menschen sich niet en soudenbegeven ten
quaeden: Dat quaede luyden ghenese!yck zijnde door ancxstc
VOOr schande of sme~te tot deughclen moghten komen ..
AI zijn de maatregelen die hij wil nemen om het ontvluch
ten "Van de gevangenen te voorkomen naar onze maatstaven
verre van humaan {brandmerken of ,opsplittinge der noes~
gaten' en het aan dkander ketenen der gevang enen}, toch
is hij met zijn denkbeelden om de gevilogenen liever te laten
werken dan hen te doden en hen nog wel te laten V:,erken ten
algemenen nutte en aan openbi'lre objecten z)jn tijd 'verre
vOOrulr- -'. .
Men kan Coornhert dus be;schouv.en als de uitvinde[ van
de arbeidsgevangenis, de cellengevangenis en de kampgevangenis. en als een der ~~_~,~~.-,b,e;;,trii~e:rs yan de..~?()dstraf;
aldus als een echte voo:loper Yil.n .Bef,ca,ria! Waarschijnlijk
hebben zijn gedachten -g-efeia"löt
ç,'prichting van het Am,·
sterdamse Rasphuis, De plannen daartoe zijn nl van Jan
Laurenszoon Spieghel. btoer van Hendrik Laurenszoon
Spieghel. een koopman,.dichter in Amsterdam waarmee
Coornhert geregeld over zijn ideeën correspondeerde
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Dienende tot Renovatie van voorige geëmaneerde Placaaren tegens de Vagebonden,
Beedelaars, Huisbreekers , &c.
. Z. ist, dat Wy om aan de welmeininge
der Heeren Staaten te voldoen, bebben goedgevon..
den te renoveeren • gelyk Wy doen doOI' deezen,
het Placaat doOI' Hun Ed. Mog. gearrefteerd op den
!U Oéloher 1713. waar by te kennen geeven gein-·
formeerd te zyn, dat by continuatie veele Perfoonen
ilagts en daags door het Land loopen te beedelen, en
niet alleen groote en ba1da2dige ftoutigheden pleegen ,
~r ook op publycque plaarzen. ftraaten en Heere
weegen , de pasfeerende man, en andere zich op de··
zelve bevindende, aantasten, Wulteeren , berooven
en mishandelen; dat ook eenige zich niet ontzien,
em of met geweld in de huizen in te breeken, of op
een bedekte en behendige wyze in de huizen in te
lluipen, zich daar te verbergen, met oogmerk om
te fteelen, .of andere kwaadevoomeemens uinevoeren, waar doofde goede Ingezetenen niet alleen geV3ft loop en, om van haare goederen te worden beroofä, maar ook de veiligheid die een yder zo op
publycque weegen en ftraaten, als parrlculiellykin
zyne huizen behoord te genieten. word getul'beerd,
verbroken en wechgenoomert; Derhalven Hun Ed.
Mag. noodich hebben geoordeeld daar .tegens te Voor..
zien, en niet alleen te inlifteeren den inhoud van
Hoogstderzelver Placaaten in datis den Z~ February
1698, den 19 July 1704, en den S Augusty 17")
~gens de Huisbraaken , en het vageereft van Beede·,
laats .geëmaneerd, dezelve daar by houdende ver·
nieuwd, als of Ze van woorde tot woorde waaren ge,
infereerd, maar ook daar te booven op nieuws te or·
donneeren en ftatueeren.
Dat alle de geene die zich vernouten , om op publycque plaatzen , ftraaten, of Heere weegen yrr.and
te-infulteeren, aan te tasten, te beroo\'en, of ander ..
zins te mishandelen, daar over zonder eenige conni..
\entie op het aller rigoureuste aan lyf of leeven • na
omflandigheid van haare misd;laden zullen worden
geftrafr.
Dat meede de geene die zich tet' ftuip, en op eene
bedekte ~ze in de huizen begeeven, en zich a1.~am
vetbergen om te fteelen, of' andere kwaade desfeinen
uit te voeI'en, doch àa.ar binneü zyüde by daage ont
dekt worden, of anderzins noch by daage zich zelven aangeeven en openbaa:l'en, daar over aan :yf of
leeven , na exigentie en omftandigheid 'an zaaken ge··
fttaft zullen worden. Maar dat de ~ulke. die zich
in de huizen verborgen houden tot na Zonnen on..
detgang, om by nacht haat' ftag waal t. neemen ,
haar perronagie te fpeelen, en mogelyk het een of
ander funest en moordadich fchelmftuk aan te rich·
ten, zo wel als de Huisbreekers, zonder eenige conniventie, met de Dood zullen worden geftraft .

Plakkaat tegen bedelaars en vagebonden
van de stad Leeuwarden
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Titelblad "De Hollandsche I ys met de Brabandsche Bely"
In het midden;' een vrouw verdrinkt haar kind in het Hstil~
let je" (Toilet)

Eertijds is er nogal wat geschreven over het wel
en wee in de tuchthuizen en wel over het Amsterdamse tuchthuis in het bijzonder. Helaas is
veel van deze - propagandistische lektuur, lektuur voor tuchtelingen, gedichtenboekjes - verloren gegaan en van de onderstaande boekjes is
van ieder naar alle waarschijnlijkheid slechts 1
exemplaar bewaard gebleven:

1. Boeventucht ofte middelen tot mindering der
sehadelyke ledighghangers, 1587
2 Kort berecht vant Tucht-Huys, 1611 .
3 Historie van de wonderlijcke Mirakelen, die
in meniehte ghebeurt zijn ende noch dageli;ex
ghebeuren binnen de vermaerde Coopstad
Aemstelredam: In een plaets ghenaempt het
Tuchthuys, gheiegen op de Heyiighe-wegh
Hier achter is noch by ghevoeght een wonderlijck Mirakel van St Justitia, 1612
4. De Hollandsche Lys met de Brabandsche
Bely, 1629
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5. Een cleyn handt-boecxken, waer in begrepen
zijn vier stucken;' Het eerste is genaemt Proverbiallde Spreuken Salomonis 'T tweede

Ecclesiastes/de Prediker. Het Derde Sapentiall't Boeek der Wijsheyt. 't Vierde Ecclesiatieus/ofte Jesus Syrach De we/eke gedruekt zijn ten nutte ende profijte van den
Tuehthuyse, binnen der ,tede van Amste/redam opghereeht
Deel IJ: Seecker plaet,en uyt de brieven der
Apostelen, ghenomen oock eenige gheele
Brieven te samen ghevoecht ende in forme
van een handboecxken ghedruckt ten nutte
ende profijte van den T uehthuyse binnen
Amste/redam opghereeht, 1635
Het eerste boekje is van de hand van de letterkundige Coornhett, voorstander van de oprichting van de tuchthuizen (zie voorgaande
hoofdstuk)

"Kort berecht vant Tucht-Huys" is geschreven
deol een zekere .J,;Jn rle Vinnir ~n het boekje is
voornamelijk gebaseerd op het Goudse Tuchthuis . De schrijver eert in het geschrift de regenten
van het tuchthuis, geeft een beschouwing ovcr
het "hoe" en "waarom" van de "boosheid des
mensen" en ziet als redmiddel zware arbeid in

het tuchthuis
De schrijver van "Historie van de wonderlijcke

Mirakelen" is onbekend, was het wellicht een
der regenten van het Amsterdamse tuchthuis? In
elk geval blijkt de schrijver goed op de hoogte
van de gang van zaken in dit tuchthuis .

Ingevolge een bepaling uit het tuchthuisreglement van 1596 moesten de tu.chte1ingen er gere-

geld in lezen en sommige stukken uit het hoofd
leren:

"Sonnendaechs smorgens" wort er belast
vrouch int school te gaen om uyt de schriftuyre als Syrach, Ecclesiastica ende tbouck
der wysheyt als oock 't evangelien van buyten te leren tot de dock seven Daer nae een
haff uyr op de plaets (om te luchten) ende
dan wederom opt school, alwaer· een predicatie wort gedaen ende ge eyndicht sijnde,
een psalm gesangen".

In het boekje wordt danig de spot gedreven
met de katholieke wonderen, de mirakelen echter in het tuchthuis waren waar gebeurd en de

In 1795, aan het begin van de Franse overheer-

schrijver durfde zijn hand

stichten in ons land" Uit deze inventarisatie

el VOOr

in het vuur te

steken! Want daar werden de tuchtelingen genezen van hun luiheid en arbeidsschuwheid, het
boekje beschrijft niet minder dan 16 genezingen!

sing in ons land, werd een inventarisatie gehou-

den van de tuchthuizen en andere bewaringsgekwam naar voren dat nog slechts enkele gestichten naar behoren funktioneerden ,

Hoewel het doel van de inventarisatie verbetering van de tucht- en bewaringsgestichten
beoogde, nagenoeg niets kwam hiervan echteI

Van een onbekende dichter is het in poëzie geschreven werkje: "De Hollandsche Lys met de
Brabandsche Bely".
In dit boekje wordt o . a. de sfeer in het Haarlemse Tuchthuis op vaak karikaturale wijze om-

- de centralisatie van de tuchthuizen en bewaringsgestichten en werden deze onder over-

schreven:

heidstoezicht gebracht.

"of gij sult, deser stonden
Als eer-dievinnen worden vast gebonden
en achter een geleydt in' Haerlemse gevange-kot,
Daer dan de yser-klanck sal syn U swaere lot,
Voorts sal men U daer op slechtte taeffel setten.:
Oubacken roggen-broodt en water tot bancket-

De Franse AII'ête

terecht. Wel bracht de Franse wetgeving - de
Code Pénal en de Code d' Instruction Criminelle

SUl'

I'Organisation des Prisons

van 20 oktober 1810 gaf de volgende gestichttypen aan:
Maison d' AI'I'êt bestemd voor van misdaad

of overtreding verdachten

ten:'

Maisons de Justice bestemd voor in staat

Daer sal u bed-eieraet oock sijn, al haarje 'tnoo,
Een open houte-banck, met weynig haver-stro 0 ..
U vrijers sullen sijn drie felle bijte-maegden,
Die met haer banden-dienst daer menig een mishaegden" .

van beschuldiging gestelden.
Maisons de Conection bestemd voor licht
gestraften.

Bijzonder is wel het zogenaamde tuchthuisbijbeltje "Een cleyn handboecxken" hetwelk
echter geen complete bijbel was maar speciaal
voor de tuchtelingen uitgezochte bijbelboeken
en bijbelgedeelten. Natuurlijk waren dit gedeelten met een morele en opvoedende strekking"

Maisons de Détention bestemd voor zwaar

gestraften .

Over ieder gesticht werd een "Raad van Weldadigheid" als bestuur aangesteld, overigens met
een vrij geringe bevoegdheid, de prefect deelde in
de gevangenis de lakens uit.
55

ARCHI1!FSPROKKELS

Menu van het Amsterdamse luchthuis

Maandag;

Onbijt, 2 stueken broot op malkander met booter of kaas.
Middageten:' grauwe erweten met
vet en azijn en nog 2 stueken op
malkander.
Avonteten: een pint kamdernelk
met roggenbroot gekookt en weder 2 stucken als 's morgens en 's
middags .

Dinsdags:

, s middags witte erweten in water
met wat saly gekookt, anders even
eens als Maandag .

Woensdags: '.s morgens als Maandag, 's middags potje beuling en een dubbelt
stuck met booter of kaas
, s avonds omtrent een pint karn.
dernelk met havergort.
Donderdag: 's morgens als Maandag, 's middags stokvis met een weinig boter
daar over en een stuck roggenbroot van ruym een vierendeel
pond en nog een dubbelt stuek
met boter of kaas.
's avonds karndernelk als maandag.
Vrijdag:

even eens als Dinsdag

Saterdag;

•s middags omtrent een pint karndemelk met havergort, anders
even eens als maandag

Op de hoogtijs daagen als Hemelvaartsdag, twee
paasch. twee pinxter, twee Ker'Sttzïd en drie
Kermisdagen is ordinair het gebruyk, dat geschaft werd des middags gerookt of ges outen
vleesch ofte Speek, met een soort Alkmaerder of
paardeboonen, wortelen of kool, zoo dan best
inde menage te pas komt en goed koop st is,
beneffens nog een stuck roggenbroot van ruym
vierendeei pond en •s avonàs een pint kamdemelk met havergort gekookt.
Sondags eveneens als op de hoogtijden, buyten
dat 's avonds nog krijgen twee sneden roggenbroot op malkander met booter of kaas
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Verzoek tot voorwaardelijke ir;.,<rijhei6t~g van
een gedetineerde wegens goed gedrag in 1713._
loen de provincie Gelderland zelf nog geen tuchthuis had
werden verschillende. tot vrijheid~traffen veroordeelde Gel
derse gevangenen op verzoek der gewestelijke regering in
andere toen, hestaande gevangenissen opgenomen: te
Utrecht. Rotterdam. Amsterdam enz. Over deze gedetineerden werd van tijd tot tijd rapport uitgebracht aan het Hof
van Gelderland. dat de executie van deze straffen buiten de
provincie aangevraagd en gelast had. Zo bracht Wemmert
Croes. binnenvader van het Utrechtse tuchthuis het volgende rapport uit aan de president van dit Hof,. waaraan hij
tevens een verzoek tot voorwaardeLïke invrijheidstelling verbond. een en an.der blijkens 's Hofs arcbieven (Rijksarchief
Gelderland te A,rnhem). Men kan hierin een prototype vÎnden van het instituut der V.I. (Wet 15 Juni 1915, Stbl 247,
gewijzigd bij de Wet van 25 Juni 1929 Sthl. 360),. dus wim
twee eeuwen vóór de desbetreffende huidige wettelijke regelingen. Het verzoek d d 22 October 1713 volgt hier thans
naar het origineel
.,Alsoo mij in, be.waringe is gebragt den 30 Maert 1707
eenen Hendrik lansen, door UEd, Mogenden geconfineert.
en hij nu berijts ses en dhaU jaer geseten heeft. in welken
tij~, Ed. Mogende Heeren, hij sigh wel gedragen en in sijn
werken seer neersiigh geweest is. vinde ik Olij verplîgt UED
Mogenden tselve te communiceeren, en met groote onderdanigheijt UEd" Mogenden te bidden van. hem gratieuselijk
te ontheffen den vorderen Ujt van sijoe gevankenis. onder
belofte nogtaos. dat de selven Hendrik Jansen sigh noyt
weder onder de jurisdictie van UEd. Mogen,deo sal laten
vinden.. maar sigh naer de Oost ofte de West-Indiën te begeven. Verblijve inmiddels met onderdailige eerbiedigheijt
Ed. Mogende Heeren. UEd. Mog gehoorsaemste en verplighten dienaer Wemmert Croes.
Utregt den 22 October 1713
Het verkapte bannissement1 ), als voorwaarde voor de vrij·
lating. aan het slot van de brief venneld geeft echter aan
het geheel en aan de humane strekking van het verzoek een
wat wrange bijsmaak zoiets als in cauda venenum! 2) A H
1)
2)

VerbanDlug.

Het gif zit In de

Staaft

Overdruk Maandschnft voor het Gevangemswezen 1952/
1953

De bok voor een lichamelijke tuchtiging werd veelvuldig in
het tuchthuis gebruikt

Hoofdstuk UI
De gevangenis
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L De organisatie van het gevangeniswezen 1821

Het kwam veel voor dat een gevangenis niet
verwarmd kon worden en ook hierin moest
worden vOOIzien, ook moest aan gevangenen
een warme drank verstrekt worden in plaats van

Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid gaf Koning Willem I opdracht aan het Mi-

het gebruikelijke koude, ongekookte water.
Minder geschikte personeelsleden dienden ver-

nisterie van Binnenlandse Zaken om de toestanden in de tuchthuizen en andere gevangenissen te
onderzoeken en hem daarover rapport uit te

vangen te worden door personen die beter voor

brengen. Uit de rapportage bleek dat er heel wat

het gevangeniswerk geschikt waren.
Hoewel de verzorging van de gevangenen beter werd, was het geenszins de bedoeling dat ze

verbeterd moest worden.

het beter zouden krijgen dan de gewone man in
de vrije maatschappij . Een circulaire uit 1818

De Colleges van Regenten (in de plaats gekomen
voor de Raden van Weldadigheid) moesten er
voor zorg dragen dat:
de gevangenhuizen zindelijk waren;

waarschuwde hiertegen:

kinderen apart gehuisvest werden;
de gevangenen naar sekse, misdaad en stand

geplaatst werden;
de voeding behoorlijk was;
zieke gevangenen de nodige medische verzorging kregen;

de gestichtsadministratie goed werd bijgehouden.

Voormaltg Huis van Bewaring te Onderdendam (Cr..).

58

"de wijze van de voeding der gevangenen,
waaromtrent zijne Majesteit mij heeft gelieven te kennen gegeven, dat de kosten, die
daarvoor in het algemeen worden aangewend aan Hoogstzelve te hoog voorkwamen, vooral wanneer men in aanmerking
neemt, dat die kosten op vele plaatsen meer
bedroegen dan de minvermogende man in
het midden zijns huisgezins te verteren had,
zodat het lot van iemand die wegens deze of
gene misdaad gevangen zat, wat het gewoon
onderhoud aanging, beter werd bedeeld dan
dat van de ingezetenen, die eerlijk en werkzaam, zich sober moeten behelpen".

In 1821 werd het gevangeniswezen georganiseerd en de gestichten onderverdeeld in:
1, Huizen van AlTest voor van misdaad of over-

treding verdachten
2" Huizen van Justitie voor in staat van beschuldiging gestelden
3" Huizen van Bewaring voor personen gestraft

met 1-7 dagen gevangenisstraf; doortrekkende
gevangenen; militairen die geen gehoor aan hun

oproep hadden gegeven; door de politie aangehouden personen.
4, Huizen van Reklusie en I uchtiging voor veroordeelden tot gevangenisstraf van 5 jaren en

langer.
5" Huizen van Korrektie voor veroordeelden tot
gevangenisstraf van 4 à 6 maanden tot 5 jaren"
Zoveel mogelijk moest een Huis van Arrest, een
Huis van Justitie en een Provoosthuis 1 onder één

dak samengevoegd worden onder de naam: Huis
van Burgerlijke en Militaire Verzekering.
De Organisatie van het Gevangeniswezen had
ook tot gevolg dat de tuchthuismeesters werden
vervangen door gevangeniskommandanten en
dat de suppoosten voortaan bewaarders genoemd werden,
El' kwamen Ie en le klasse bewaarders waarvan de oudste ie bewaarder de ietwat vreemde

titel "hellebaardier" kreeg . Zoveel mogelijk
werden oud militairen uit de rangen onder-officier of korporaal als bewaarder aangenomen,

de bewaarder werd militair gekleed in een militaire blauwe jas met rood scharlakense kraag en
een blauwe broek, de bewaarder Ie klas droeg
als hoofddeksel een politiemuts, de 2e klas bewaarder werd een steek verstrekt"

De bewapening van een bewaarder bestond

Huis van Bewaring Zwolle

moesten zij de bevelen Vlan de gevangenis-

kommandant opvolgen
Arbeid stond centraal in de gevangenis en iedere
gevangene moest dan ook werken op een werkzaal, in zijn cel of zo hij daartoe vertrouwd was

in de huisdienst. Van het verdiende geld mocht
hij een gedeelte in de gevangeniskantine versnoepen waar niet alleen breipennen en zoute
haring te koop waren maar ook "jenever van

goede proef' Natuurlijk was het niet de bedoeling dat de gevangenen in beschonken toestand
doOl de gevangenis dwaalden en sterke drank

uit een infanteriegeweer met bajonet, dit geweer

werd dan ook zeer mondjesmaat verstrekt"

werd in 1850 afgeschaft en vervangen door een
sabel. Omdat ook de sabel in de praktijk een vrij

Aanvankelijk werd het zakcentje in gangbare
Nederlandse munt verstrekt maar later kwam

lastige bewapening voor een bewaarder was
werd deze later vervangen door een z ,g" "hartsvanger" .
Voor bewaking rondom de gevangenis zorg-

1 en 1 h centstukken van tin en Î Û centstukken
van ijzer met aan de ene zijde de muntwaarde en

den militairen' van het plaatselijk of dichtsbijzijnde garnizoen . In de eerste plaats bleven zij

aan de andere zijde de letters lS. (leeuwarder
Strafgevangenis) .

daar een fictief muntstelsel voor in de plaats; zo

kende bijv . de gevangenis Leeuwarden 50,25,5,

verantwoording aan de garnizoenskommandant

schuldig, hadden zij dienst bij de gevangenis dan

1 Bestemd voor militairen
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De geneeskundige dienst was opgedragen aan

rekenen, schrijven en lezen - van de onderwijzer

legerartsen, was el' geen garnizoen in de directe

of de hulponderwijzer.

nabijheid dan verzorgden burgerartsen deze
dienst in de grote gestichten bijgestaan door een
chirurgijn en/of hulpchirmgijn.
In grote gevangenissen werden 's zondags godsdienstoefeningen gehouden door protestantse en
katholieke geestelijken, in kleine gestichten werden de gevangenen door deze geestelijken of
dOOI een godsdienstonderwijzer bezocht, al naar
gelang hun godsdienstige gezindte.
Gevangenen die daarvoor in aanmerking kwamen ontvingen schoolonderwijs - in ieder geval

Het regiem was streng in de gevangenis maar
allengs werden ver boden zaken zoals roken,
dobbelen en kaartspelen oogluikend toegestaan .
In 1837 werden de touwtjes daarom ook weer
wat strakker aangehaald en de gevangenisbesturen onder ogen gebracht dat de gevangenen niet
voor hun plezier in de gevangenis zaten maar
voor straf. Men moest trachten, zo luidde de
betreffende circulaire, dat gevangenisstraf afschrikwekkend werkte om misdaden te voorkomen

VoormalZge cellulaire gevangenis te Sneek
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2. Cellulaire opsluiting
Waren de gevangenissen sedert 1821 nu onderverdeeld en golden voor elke gevangenis dezelfde
uniforme regels, van een interne selektie van de
gevangenen zelf kwam nagenoeg niets terecht
Gevangenisdeskundigen streefden dan ook naar
een andere manier van tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf.
In Amerika kende men twee gevangenisstelsels: Het Pennsylvania- en het Aubomstelsel
Het Pennsylvaniastelsel was ontstaan op initiatief van de bijzonder godsdienstige Quakers in
deze staat, Gevangenen moesten door strikte afzondering tot inkeer en berouw komen, de in
1826 gebouwde Western Penitentary kende een
snak afzonderingsstelsel. Een gevangene werd
geblinddoekt naar zijn cel gebracht die hij gedurende zijn gehele detentie nimmer verliet. Kontakt met mede-gevangenen was geheel onmogelijk gemaakt, dit was slechts mogelijk met
geestelijken en personeel van de gevangenis
(Genoemde gevangenis werd reeds in 1833 wegens ondoelmatigheid weer buiten gebmik gesteld)
Interieur "De Koepel" Arnhem

Iets milder was het Aubornstelscl, gevangenen
mochten onder zwijgplicht gezamenlijk werken
maar wer den na de arbeidsuren afzonderlijk opgesloten. Lange tijd heeft de Aubomgevangenis
als voorbeeld gediend voor gevangenisdeskundigen,

Nederland koos uiteindelijk voor het cellulaire
systeem, mee op aandringen van de oprichters
van de in 1823 opgerichte vereniging "Het Ge-

nootschap tot Zedeltïke verbetering der GeH

vangenen
Het genootschap hield zich bezig met bezoek
aan gevangenen, verspreiding van - stichtelijkelektuur en hulp bij ontslag van gevangenen (nazorg) en zo nodig het geven van onderwijs.
Sterk bepleitte het genootschap de cellulaire
afzondering uit het oogpunt van criminele besmetting en onzedelijkheid, Veel leden van
Kommissies van Administratie, gevangeniskommandanten en cipiers waren voor het celsysteem omdat het de rust in het gesticht ten
goede zou komen, Waar gevangeniskommandanten en cipieIs wèl enige vrees voor hadden
was zelfmoord door gevangenen"
,

"De Koepel" te Arnhem

In 1851 werd een proef genomen met de cellulaire opsluiting door het Amsterdamse Huis
van Arrest en Justitie als celgevangenis in gebruik te nemen. Ook wordt in dat jaar de cel
wettelijk erkend.
Uit de rapporten van de gevangenisinspectellI
Grevelink die in 1857 nagenoeg alle gevangenissen en bewaringsgestichten bezocht bleek echter
dat bij lange na al de bestaande gestichten niet
als celgevangenis dienst konden doen, van de
ruim 40 bezochte gestichten kwamen slechts 9 in
aanmerking als cellulaire gevangenis" Dit waren
de gestichten:
De Huizen van AIIest te Almelo, Amsterdam,
Appingedam, Assen, GOIichem, Sneek, Utrecht,
Winschoten en het Burgerlijk en Militair Huis
van Verzekering te 's-Hertogenbosch

In een aantal andere gestichten was wel de mogelijkheid aanwezig om gevangenen cellulair te
plaatsen maar vaak was de gestichtsbevolking te
groot en de gevangenis te klein zodat er 2 of zelfs
3 gevangenen in één cel geplaatst werden. Soms
kon de cellulaire opsluiting niet plaatsvinden
omdat de cellen van een gevangenis niet verwarmd konden worden .

Gevangenisinspecteur Grevelink geeft een goed
beeld van de toestanden in de 1ge eeuwse gevangenissen. In de meeste gestichten werden geregeld godsdienstoefeningen gehouden en vond
ook gewoon onderwijs plaats.
In het Huis van Arrest te Appingedam zelfs door
de cipier- een oud wachtmeester der dragonders
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- zelf. Vol lof was de heer Grevelink over het
onderwijs in het Huis van Anest te Gorichem"
Hij schrijft daa.fover:

"Niets heeft mij In deze, boven alle cellulaire
gevangenissen, meer getroffen dan het onderwIjs In elke cel vond ik eene nette, zindelijke lei
en een net schrift;, en met eene voldoening, welke
ik nergens ander, heb opgemerkt toonden de
gevangenen mij hun vorderingen in rekenen en
schrijven'" ,
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Werk was er lang niet altijd in de kleinere gevangenissen, was er wel werk dan bestond dit
meestal uit spinnen welke arbeid zowel door
mannen als vrouwen gedaan werd, In een enkel
gesticht was er soms wat andere arbeid te doen

zoals schoenmaken, mandenmaken, matten
vlechten of netten knopen, In het Huis van Arrest te Winschoten repareerde een vrouwelijke
gevangene kousen voor "de meid van de cipier"

om maar iets om handen te hebben,
Werk was er wel voldoende in de grote
gevangenissen waar apart personeel voor de arbeid aanwezig was zoals de directeur over de

arbeid, meesterknechts en bedienden bij de arbeid
Personeel was er echter, over het algemeen
althans, te weinig in de gevangenissen" Het kon

daardoor voorkomen dat in het Huis van Arrest
te Arnhem het toezicht op jeugdige gevangenen
was toevertrouwd aan "een bejaard, vertrouwd
gevangene" , In de strafgevangenis te Hoorn was
de nachtsUlveillance zelfs aan de gevangenen
opgedragen "die elkander alle twee uren aflossen en op en neder wandelen., Ten blijke van
waakzaamheid roepen zij elk hall uur door een
zogenaamd roepraam "alles wel" toe aan de
schildwacht die voor dezelfde op post staat; mist
deze nu een zoodanige roep dan geeft hij daarvan
onmiddellijk kennis aan de wacht der bewaarders, die zich dan naar zoodanige zaal begeeft"
Kinderen in de gevangenis was een groot probleem voor de cipiers en bewaarders, ze wisten

eigenlijk niet goed wat met de opgesloten kinderen aan te vangen., Sommige cipiers gaven de

kinderen dan ook maar wat prentenboeken of
ander speelgoed of hielden zich zelf zo veel mogelijk met de kinderen bezig, In het Huis van
Arrest te Sneek zaten eens twee knapen van 13 en

14 jaar die tot drie maanden cellulaire gevangenisstraf waren veroordeeld wegens het stelen
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van koeken, Een van deze jongens was dermate

overstuur dat "wanneer hij gene zo onophoudelijke zorg, liefderijke toespraak en toezigt,en
enige meerdere vrijheid had ondervonden, deze
straf voor hem zeer zeker doodelijk ware geweest"
Een 12-jarige jongen in het Huis van Arrest te
Deventer huilde de eerste dagen erbarmelijk
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derlijke opsluiting van volwassen gevangenen
omdat er op de zalen veel gevloekt werd en onzedelijke praat gehouden werd, tenminste in de
grote gevangenissen .
Toch ging het in de niet al te grote gevangenissen vrij gemoedelijk toe, kleine verzoekjes van
gevangenen werden door de cipiers meestal
welwillend toegestaan zonder veel plichtplegingen. De meeste, vaak al wat oudere cipiers hadden het graag rustig in "hun" gevangenis. Misschien liet Manus Cipier van het Heerenveense
Huis van Arrest bij mooi weer zijn gevangenen
dan ook maar een pijpje in de tuin roken.

veItrekken boven het gemeentehuis, dat van
Goes uit een paar zalen boven het gemeentehuis
en een paar vertrekken in de Hervormde kerk.
Gevangenen in het Huis van Arrest te Amersfoort moesten 's winters de gehele dag in bed
blijven omdat de gevangenis niet verwarmd kon
worden.
Ook het Huis van Arrest te Zierikzee kon niet
veIwarmd worden . De gevangenis te Gouda was
in de directe nabijheid van een riool, het stonk er
dan ook, vooral 's zomers verschrikkelijk Bovendien krioelde het in dit gebouw van ongedierte wat met geen mogelijkheid te verdrijven
was .
Het voormalige leprozenhuis te Middelburg
deed aldaar dienst als Huis vau Burgerlijke en
Militaire Verzekering en het was eeu wonder dat
dit gebouw nog overeind stond met al de scheuren in de muren

In veel gevallen was de gevangenisinspecteur
Grevelink slecht te spreken over de toestand en
inrichting van een gevangenisgebouw: Het Huis
van Arrest te Dordrecht bestond uit een paar

De heer Grevelink zelf was geen ouvoorwaardelijk voorstander noch van het celsysteem noch
van het systeem van gemeenschappelijke opsluiting Hij zegt dan ook 0 m in zijn rapport:

"doch zachtzinnig behandeld wordende begon
hij al spoedig met zingen "
Verreweg de meeste cipiers en gevangenis··

kommandanten waren tegen afzondedijke opsluiting van kinderen, wel waren ze voor afzon-

66

"Worden al die gevangenissen verbouwd ende grote centrale gevangenissen uitgezonderd cellulair ingericht, worden in al die centrale huizen de aleaves ingericht, het doel van dezer verbeteringen zal niet worden bereikt, wanneer het
niet gepaard gaat met eene verbetering van het
personeel, ja wij hechten daaraan zelfs zoveel en
wij beschouwen die verbeterde organisatie van
het personeel der beambten zoo noodzakelijk,
dat wij, zonder daarom de volstrekt noodige
verbetering der gebouwen eenigzins op den
achtergrond te willen plaatsen, toch van oordeel
zijn, dat men daarmede de verbetering van ons
gevangeniswezen zou dienen aan te vangen,
wanneer beide niet tegelijk or opeens kunnen
worden verkregen""

De Adjunct-Kommandant van het Huis van Op~
sluiting en I uchtiging te leeuwarden was een
groot voorstander van de cellulaire opsluiting:
"Dat het cellulaire systeem, naar mijne erva.1
ring, de voorkeur verdient boven eene gemeenschappelijke opsluiting van gevangenen De ondervinding heeft mij beide stelsels leren kennen;
en het zal eenen onervarenen zelfs tot de overtui::'
ging kunnen brengen, dat het groote en zedelijke
doel, bij eene afzonderlijke opsluiting meerder
wordt bevorderd, dan bij het zamenzijn van
zoovele verschillende karakters, als in de gemeenschappelijke opsluiting plaats heeft, kan
gebeuren"
Deze adjunct-kommandant haalt voorbeelden
aan van gevangenen die bij hun aankomst in de
gevangenis fatsoenlijke mensen waren maal na

een verblijf van enkele jaren op een gemeenschappelijke verblijfszaal meer kwaad leerden en
deden dan zij zelfvroeger ooit geloofden daartoe
in staat te zijn"
Ook was de adjunct-kommandant van mening dat, als gevangenen cellulair werden opgesloten, vechterijen, onzedelijke praat, plagerijen
van medegevangenen, opruiende taal en samenspanning tegen gevangenispersoneel niet meel
voor zouden kunnen komen,
Ook de Officier van Gezondheid bij de gevangenissen te HOOIn was een voorstandel van de

cellulaire opsluiting . Over de gemeenschappelij-

Gevangenis Winschoten

ke opsluiting zegt hij o,a,:
, " ,. dat er in het gemeenschappelijke verkeer
der gevangenen, groote, den mensch onteerende
zedeloosheid bestaat en het voor al de oudere
gevangenen en recidivisten zijn, die zich het
meest hieraan schuldig maken, en door allerlei
listen en streken de jongere of nieuw aangekomene gevangenen tot hunne afschuwelijke misdrijven weten over te halen, terWIjl zij door
sluwheid en het elkander behulpzaam zijn, het
toezicht der strengste poliei weten te ontduiken" ,
Uit de rapporten van gevangenisinspecteur Grevelink blijkt dat er in de 1ge eeuw veel te weinig
(en goed) personeel in de gevangenissen was,
bovendien werden ze bijzonder slecht betaald,
Over zijn bezoek aan het Burgerlijk en Militair
Huis van Verzekering te Haarlem (102 gevangenen, 1 directeur en 3 bewaarders) zegt hij o.,a het
volgende:
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;

"Ik moet hier echter nog een punt vermelden,
dat mij in de vergadering van beambten als eene
uiterst wenselijke zaak werd voorgedragen, en

wel, de verbetering van het lot der bewaarders,
die, naar hun eenparig oordeel, te gering en op
eene ongepaste wijze werden bezoldigd. Bij hun
klein traktement van slechts f 240,-- tot 1180,-ontvangen zij nog eenige artikelen als: olie,

turf~

voeding e1}Z Nu gebeurt het niet zelden, dat zij
bij het koopen hunner benoodigdheden geen
geld hebben, en dan die olie, die turf enz in
betaling geven, dat altijd ten hunnen nadeele
wordt berekend en hen vernedert"
Ondanks het feit dat er slechts een klein aantal
gestichten geschikt was om als celgevangenis
dienst te doen werd in 1881 bepaald dat een straf
van 5 jaar geheel cellulair en dat van een straf

van meer dan 5 jaar de eerste 5 jaren cellulair
moesten worden ondergaan"

Het was daarom noodzakelijk dat er voldoende celruimte kwam, 0 a . te Breda en Arnhem
werden nieuwe celgevangenissen gebouwd, een

aantal bestaande gestichten werd omgebouwd
tot celgevangenis .
In deze celgevangenissen werd het afzonderingssysteem strak doorgevóetd: de gevangenen mochten geen enkel kontakt met elkaar
hebben, mochten elkaar niet zien en droegen
daartoe de Z"g,D "celkap" als ze al eens uit hun

cel moesten. In de kerk moesten ze de dienst in de
"kerkhokken" bijwonen, in de luchtkooien
werd gelucht.
Allerlei speciale maatregelen werden genomen
om gevangenen niet met elkaar in kontakt te
laten komen.

Luchtkooi Huis van Bewaring. Leeuwarden

... )} \.."'1
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3" De Beginselenwet en de Algemene
Maatregel van Inwendig Bestuur van
1886

Volgens Artikel 22 van het Wetboek van Strafrecht van 1886 werden ingesteld een wet tot
vaststelling der Beginselen van het Gevangeniswezen en een Algemene Maatregel van Inwendig
Bestuur voor Gevangenissen, Rijkswerk-inrichtingen en Rijksopvoedingsgestichten
Deze Beginselenwet en GevangenismaatI'egel regelden:
De inrichting en het beheer van de gestich~
teo"

Het personeeL
De geneeskundige dienst.
De verdeling van de gevangenen in klassen
De arbeid en de opbrengst van de verplichte
arbeid
Het onderwijs.
De godsdienstoefeningen
De tucht.
Het toezicht over een gesticht was in handen van
het College van Regenten welk College een grote
macht had, niets gebeurde in de gevangenis zonder toestemming van de regenten" Directeuren
(voor de grote gestichten) en cipiers (voor de
kleine gestichten) moesten zorg dragen voor de
rust en orde in het gesticht, daarbij de bevelen
van de regenten stipt opvolgend.
Het gevangenispersoneel van een grote gevangenis bestond veelal uit:
Een directeur
Een adjunct-directeur
Personeel voor de arbeid
Portiers
Bewaarders
Kantoorpersoneel
Personeel voor de keuken
Personeel voor de magazijnen
Geestelijken (Vast of part-time)
Onderwijzers (Vast of part-time)
Personeel voor de medische dienst waaronder arts, chirurgijn en apotheker

§5

BEAMBIEN IN HEI AI,GEMEEX
Al't 8

Aan de beambten is \erboden:
10. eelle andere bediening te bekleedeu, een beroep uit te
oefe'n~u of eenige nering te <hijwn hetzij op hun pigen naam,
hf,tzij op dien hunner huisgeuooten;
2°. rechtstreeks of zijdelings aun eenige aanneming of
levl'ring ten dienste V<lll het gesticht of "\"nll de gevangenen deel te npmen;
3°. rechtstreeks of zijdelings ,"un eHl aanuemeI of
leverancier giiten of geschenken aall te nemen;
<1:°. VOOI ge~angenen een of ander voorwerp in of buiten
de gevangenis te brengen, van gevangenen of in hun belang vaD derden geschenken of betaling aan te nemen, of
aan gevangenen geschenken te geven;
5'. aan ge'''angenen of an(lere personen eenige mededeeling betreffende gevangenen of de gevangenis te doen;
6., van gevangenen iets te koopen, of aan hen te verkoopen of 11'1' leen te geven of van ge\ungenen tel' leen te
ontvangen;
7'
met ge"'i'allgenen onuoodige gesprekken te, voel'en;
8". zich met kOl'tdings ontslagen ge,angenen in te
laten;
9", gevangenen VOOl' het vel"l'icht.ell van pal'ti<:uliH' werk
of andere dergelijke diensten te beûgen.
Het eerste en achtste nommer '"all dit artikel ûju niet
'all toepassing op de bedienaren van den. godsdien~t, d~n
geneesheer en de onderwijzers, het achtste lIlet op de dueche

Boven en onder:' Uit het huishoudelijk reglement voor' de
Bijzondere Strafgevangenis I eeuwarden, 1915

§ 15

DE GEVANGENEN IN HET ALGEMEEN
Art, 95

Ieder ter opneming ingebrachte gevangene 'Ç'ó'ordt onmiddellijk voor den Directeur geleid, die de stukken, uit kracht
waan·au hij moet worden opgenomen nauwkeul"Îg ondel'~oekt
en bij welbevinding den gevangene, evenals de van hem of
de geleiders overgenomen wanrden in de daarvoor bestemde
registers doet inschrijven
Moet hij zijne slraf in af~ondering oudergaan, (Iun ontvangt hij een nummerplaat overeenkomende met het num··
mer d()r voor hem bestemde cel. Dit nUlliluer vervangt zijn
naam zoolang hij ûjue str:lf in ufzondel"ing ondergaat en
wordt bij dag, zoowel in als buiten de cel door hem zicht··
baal" op de Dorst gedragen

Ad 96
Na te ziin ingeschre\.'en, 'Ç'ó'ordt de geyaugene geheel ontkleed, gevisiteerd, gereiuigd en gekleed met de ,'an zijn
nummer voorziene kleeding van het gesticht
Art 91
Gedurende de eente dagen van zijn ~·eI'blijf in het gesticht wordt hij herhaaldelijk bezocht door den Directeur,
die zich daarbij llooveel mogelijk met zijn karakter, zijne
gemoedsstemming en meerdere of mindere geschiktheid voor
den arbeid bekend maakt
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In grote gevangenissen waren gevangenen ingedeeld in een van de klassen:
De eerste of strafklasse:
Hiertoe behoren gevangenen die doO! het
College van Regenten wegens aanslagen tegen de veiligheid van het gesticht, tegen
beambten of lotgenoten wegens ernstige
vergrijpen of wel wegens doorgaand slecht
gedrag daartoe worden verwezen" Een gevangene wordt nooit onmiddellijk bij aankomst in het gesticht in die klasse ingedeeld.
De tweede of recidivistenklasse:
Hiertoe behoren de gevangenen die vroeger
reeds een gevangenisstraf van minstens 1
jaar hebben ondergaan, voorzover zij nietin
de eerste klasse zijn ingedeeld .
De derde klasse:
Hiertoe behoren de overigen
Werk was er meestal voldoende in de grote gevangenissen, bestaande uit arbeid voor rijksinstellingen.. In de kleine gestichten viel het meestal
niet mee om de gevangenen werk te verschaffen,
was er wel iets te doen dan bestond dit werk uit
zakjes plakken, kistjes timmeren, erwten en bonen lezen of matten vlechten
De gevangene verdiende er een zeker loon mee
waarvan hij de helft als zakgeld in de kantine
mocht gebruiken De andere helft werd voO!
hem bewaard op de "uitgaanskas" en hem bij
ontslag ter hand gesteld . Levenslanggestraften
mochten het gehele loon als zakgeld beschouwen"
Na werktijd (minstens 10 uur per dag) mochten
gevangenen zich met spelletjes bezig houden
maar wel moest dit spel de goedkeuring van de
Regenten kunnen verdragen. Kaartspelen behoorde in ieder geval niet tot deze spelen! Ook
konden de gevangenen een boek uit de gevangenisbibliotheek lezen maar dan wel stichtelijke
lektuur, De krant lezen mocht weer niet, dat was
ver boden lektuur in de gevangenissen.
Gevangenen beneden 40 jaar moesten lager onderwijs bestaande uit de vakken rekenen, schrijven en lezen volgen, Hiertoe waren onderwijzers
in de gevangenissen aangesteld, in de kleine gevangenissen werd echter in de meeste gevallen
geen ond~rwijs gegeven,
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Do gevangene die een bock ho- g
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strekt is, zal bU terugname stipt :
worden nagezien.
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Wie een boek ontvangt, dat
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moet hiervan darlelijk kenois geven
tot voorkoming vaD straf.

§ 19..

Bibliotheek.

Artikel 84.
De zorg voor de bibliotheek, de bijbels en kerkboeken d..lrol,d.1
begrepen, is opgedragen aan den hoofdonderwijzer,
Hij houdt een catalogus. opgemaakt volgens de door den M~
Dister van Justitie daaromtrent gegeven voorschriften, en zorgt 1I
overleg, met den directeur voor het geregeld uitgeven en
der boeken
In de bibliotheek moet steeds een aant~l boeken aanwezig ziJl
voldoende om iederen gevangene wekelijks van nieuwe lectuur
voorzien,
Het gestichtsbestuur bepaalt welke boeken voor de bib,liolth,.,~,
zullen worden aangekocht of buiten gebruik gesteld.
Bij de keuze der boeken wordt door het gestichtSbestuur h
oordeel van de bedienaren van den godsdienst gevraagd
De boeken worden overeenkomstig de mate van onlwil<k,liill,
en de godsdienstige gezindte der gevangenen in
"'0:,
afdeelingen gesplitst,
In den catalogus wordt achter elk boek vermeld voor wel
categorieën van gevangenen het geschikt is,
Het gebruik van de bibliotheek door de ambtenaren van
gesticht is toegelaten Zoowel hierbij als bij het aanschaffen '11
boeken wordt in het oog gehouden dat de boeken in de eer;
plaats voor de gevangenen bestemd zijn.
Uit het huishoudelijk reglement voor de Bijzondere
gevangenis Leeuwarden, 1938
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Partiku/iere arbeid 1899
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Ook het bijwonen van de godsdienstoefeningen was voor de gevangenen verplicht, slechts
eenmaal gedurende de straftijd kon een gevangene daarvoor "vrijaf" worden gegeven,
Hield een gevangene zich niet aan de gestichtSI'egels dan kon hij disciplinair gestraft worden met
een van de straffen:
L 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,
6, Onthouding van arbeid, van het genot der
vrije lucht, van lektuur, van bezoek, van het
schrijven of ontvangen van brieven, van het gebruik maken der kantine of van andere voorrechten"

'I

Meerdere straffen kunnen gelijktijdig worden
opgelegd,
De straf sub L wordt opgelegd voor ten
hoogste 48 uren,
De straffen sub 2 3. en 5., worden opgelegd
voor ten hoogste 4 weken,
De straf sub 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 genot der vrije lucht kan voor niet langer
dan 7 dagen worden onthouden,

72

Cachot, L.eeuwarden, (Buiten gebruik)

Strafblad van een gevangene, 1899
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4. De Gestichtenwet 1884
De Gestichtenwet van 1884 deelde de gestichten
als volgt in:
Strafgevangenissen: Bijzondere
Strafgevangenissen
Gewone
Strafgevangenissen
Gevangenissen: Huizen van bewaring
Passantenhuizen

Rijkswerkinrichtingen
Rijksopvoedingsgestichten
Bijzondere strafgevangenissen waren bestemd
voor veroordeelden, die hetzij aanstonds, hetzij
na verloop van 5 jaar in gemeenschap zouden
worden geplaatst. Deze bijzondere strafgevangenissen waren gevestigd te: Leeuwarden voor
mannen met een meer dan 5-jarige straf en voor

levenslanggestraften . Gorichem voor vrouwen
met een meel' dan 5-jarige straf en voor levens-

langgestraften.
's-Hertogenbosch voor mannelijke veroordeelden boven 18 jaar met een straftijd langer dan 3
maanden en niet meer dan 5 jaar, die hetzij vanwege hun leeftijd (ouder dan 60 jaar) hetzij vanwege hun gezondheidstoestand niet cellulair geplaatst werden.
's-Hertogenbosch voor mannelijke velOordeelden beneden 18 jaar met een straftijd langer dan
drie maanden die hetzij vanwege hun leeftijd
(jonger dan 14 jaar) hetzij vanwege hun gezondheidstoestand niet voor afzondering in aanmer-

king kwamen.
Eindhoven voor vrouwelijke veroordeelden boven 18 jaar met een straftijd langer dan drie
maanden en niet meer dan .5 jaar, die hetzij vanwege hun leeftijd (ouder dan 60 jaar) hetzij vanwege hun gezondheidstoestand niet cellulair geplaatst werden.
Amersfoolt voor vrouwelijke velOordeelden beneden 18 jaar met een straftijd langer dan drie
maanden, die hetzij vanwege hun leeftijd (jonger
dan 14 jaar) hetzij vanwege hun gezondheids74

toestand niet voor afzondering in aanmerking
kwamen.
De gewone strafgevangenissen waren bestemd
tot opname van gevangenen die hun straf geheel
cellulair moesten ondergaan, de gestichtenwet
noemde met name: de stI'afgevangenis te Goes,

Sneek, Deventer en Appingedam.
In de Huizen van Bewaring werden opgenomen: met hechtenis of militaire detentie gestraften, preventief gehechten, gegijzelden en doortrekkende gevangenen .
Passantenhuizen waren slechts bestemd voor
doortrekkende gevangenen.
Rijkswerkinrichtingen en Rijksopvoedingsgestichten moesten altijd van elkaar en van andere
gestichten gescheiden zijn. Als Rijkswerkinrichting voor mannen werden twee gestichten te
Veenhuizen aangewezen, een derde gesticht te
Veenhuizen zou werkinIichting voor vrouwen

zijn .
Ri jksopvoedingsgestichten voor jongens wareD te Alkmaar en Doetinchem, voor meisjes te
Montfoort.
Zowel de Beginselenwet als de Algemene Maatregel van Inwendig Bestuur (Gevangenismaatregel) werden in de loop der jaren als gevolg
van veranderde gedachten omtrent strafrecht en
strafrechtspleging aangevuld en gewijzigd . Deze
veranderde opvattingen deden het geloof in het
starre, cellulaire gevangenissysteem tanen"

De Gevangenismaatregel van 1886 werd in
1925 belangrijk gewijzigd terwijl er in 1932 een
nieuwe Gevangenismaatregel kwam. Deze wijzigingen van 1925 hielden in dat er ten aanzien
van bepaalde gevangenen of glOepen gevangenen afgeweken kon worden van de gestichtsregels . Er moesten gestichtsraden komen die het
College van Regenten moesten adviseren omtrent deze "afwijkingen" t.a . v. gevangenen. Deze gestichtsraad moest bestaan uit:
Het hoofd van het gesticht,

De adjunct-directeur.
De geneesheer .
De godsdienstleraren.
De onderwijzer(s).
Enkele subalterne (hogere) gestichtsambtenaren"

De nieuwe Gevangenismaatregel van 1932
werkte de "afwijkingen" nader uit:

a. Algemene afwijkingen.. In overweging te
nemen na 30 dagen. Als zoodanig komen
in aanmerking:' een eenigszins gunstige
cantine-regeling; een aangenamer regeling van het bezoek; een ruimer gebruik
van de boekerij; het verleenen van toegang tot lezingen of voordrachten;
b Bijzondere afwijkingen . In overweging te
nemen na vier maanden en voorts maandelijks . Als zoodanig komen in aanmerking:'

I. het, behoudens onvermijdelijke censuur,
vrij kiezen van boeken, te betrekken uit
de gevangenisbibliotheek, hetzij uit een
openbare bibliotheek of het verstrekken

X. verstrekking van meer en meer bijzondere cantine-artikelen;

XL verlof om zichzelf te scheren, waartoe
dan veiligheidsscheermessen te gebruiken;

XII. verlof om, voor zoover daartegen uit een
oogpunt van reinheid geen bezwaar bestaat, haar en baard naar eigen verkiezing
te dragen;'

XIII. verlof om in het algemeen of op Zon- en
feestdagen eigen bovenkleeding of althans andere dan de gestichtskleeding te
dragen;
XIV. langdurig verblijf in de vrije lucht, eventueel met vrijheid tot rooken;
XV.. andere afwijkingen, die met voorl<.ennis
en onder goedkeuring van den Minister
van Justitie voor toepassing in aanmer-

king mochten worden gebracht.

of toestaan van een openbaar nieuws-

blad;
II. ruimer gelegenheid tot briefwisseling;
vergunning op ander dan gevangenispaPier te correspondeeren; in zeer bij-

zondere geval/en zelfs geheel vrije
briefwisseling;
III.. het bijwoonen van extra-voordrachten
en van -muziekuitvoeringen;

IV. het ontvangen van meer bezoek en in zeer
bijzondere geval/en bezoek buiten tegenwoordigheid van controlerende
ambtenaren;

V. het verblijf in een cel met doorzichtige
ruiten, waarbij de sponningen der rämen

tevens als tralie-afsluiting dienst doen, of
in een cel, waarvan de wanden geverfd
zijn;
VI. eenige wandversiering in een cel; het

hebben van bloemen of planten, of ook
een vogel of visch in de cel; in het algemeen een eenigszins huiselijker meubileering en inrichting uan de cel;

VII. het hebben van een privaat-inrichting
buiten de cel;
VIII.. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van huisvlijt, het zich bezig houden
met legkaarten, puzzles e. d.;
IX verlof om op een later uur naar bed te
gaan;

Kommandantswoning Huis van Opsluiting en Tuchtiging
Leeuwarden, 1872
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Waterloo
De Scheikunde in de praktijk
Natuurwetten
Een vorstelijke doornenkroon
De wereld om,
Argentiniê,
Aarde en hare volken
Eigen haard,
Prinses Sophie der N edellanden
Schetsen uit den A~jeh·Oorlog
Levende dieren
Onder Moedet'S vleugels,
Arbeid Adelt.;
Kerstvertellingen"
Motten,
Drie man in een boot
Wie wil die kan
De diligence
De SavQjaard"
Vroolijke vertellingen
Omgang met planten
't Bolleken
Spekkie,
In de Lente
Reinaert de Vos
Vreugden van Holland
In de stilte van het woud
Noordwest en Zuidoost
Die Schwestern
Ge1l1ustreerde Vaderlandsche Geschiedenis
Dt:r Löwe von Flanderen
Der arme Johannes
The British Saas
Sans tamilIe
Mätelots
Cinq,Mars
The poopJe of th!:: mist
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F, HASPElS
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M T, H. PEREIAER
G
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ClARK ROSSELI.
HECTOR 11.-\1 LO'I
PIERRE LOIl
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H
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11. Voor Protestanten"
DR

LAURU I. ARD

HOFDlJK
PENNING
KOOISIR!\.

C. AIWAIER MASON
M. W MACIAINE PONI
PElER ROSEGGER
TEN KAlE (TORN

Ma TO:S)

F. \V. DRIJ..VER
DH. E. LAURUIARD
ABO'IIE TEVER

DR E.

LAURIIIARD

Koren en Klaprozen,
De Helden van den Opstand
De \Vatervloed
Zedelijke Opvoeding
De lelie van ons Vorstenhuis (UithetEngelschdoorH S"S"KUIPER),
Het huis aan de haven
De blijde boodschap aan een armen zondaar,
HE t verloren ParadUs
Lentezon
De scherpste doolllen VOOI het edelste hoofd"
Van het Vaderhuis
Met Jezus in de Natuur

lIl, Voor Katholieken"
JANSEN
VAN HA\REN
AlEXANDER,
VAN MENIE

SPlllHAN
MOR

DE WAAI

VAN MERIE"
WETZEI
WENSING

DR,

Id
K.

S~IIIS

De gelukkige werkman,
Een slachtoff'el' \all helsche woede
In 't Roomsche Gezin"
Uit duisternis tot licht
Dapper en Trouw
De ondergang van J udea
Verzoend,
Het laatste gla:s
Helena of de macht van het Katholicisme
Sephora of Rome en Jerusalem,
De Kathedraal van 'g Hertogenbosch"

I V.. Voor Israêlleten"
(Vgl vorige aanbevelingslijsten)
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V.. Vaklitteratuur.
L. "

D

BIE

N, DE KRAMER
DE GROOT

,J" NIEDEKEN

N. G. E

HOYER

Practisch Amerikaansch Ververshandboek,
Enkel boekhouden
Dubbel boekhouden
Handboek voor den moes·· en bloemtuin, boomgaard, enz,
Hoenders, eenden, ganzen
Kort overzicht der bemestingsleer

BUWER

De coupeur Practische SnUmethode,
D ft. & U, J, MA~SHOI I
De Stikstofvoeding del Landbouwgewassen"
Vakblad voor WeverUen enz. :,Textiel
Het Vakblad voor (je Bouw ,ambachten
Kostprijsberekening en Administratie
SnlOx
Fab! ieksorganisatie
Id
11 r!lJo!·k del pf'rjpectief' :{ deelen met atlassen
RIIIDEHWW
B(lGIMA~
Het ontwerpen ",all Ol nament
HOOGEDOORY

SOIOt TF.N

"vVerktuigkunde

Uno

Onze tuinarbeid

DAMMER

BOUM..\.X) Kn:RK& v D VUET

\001

ambachtslieden,

Boekhouden

Handelsrekenen
Beschrijviilg yan grondstoffen) bereiding enz van verfwaren
ten dierlste li'an schilders"
MOUBIS
Hoet en hoefbeslag
On
Het rijwiel, zijne inrichting, enz
ROMBOUI'S
Handboek der practische fotografie,
COOMANS,
Het maatknippen en costuumnaaien
Kalender Smeden, Officieel Jaarboek v d Bond van S.meden patroons in Nederland,
KNAPPER,
Leerboek \>-"aD het Handelsrekenen,
Het Vakblad Kleederindustrie,
D, SCHURINK
De uier en zijne onderdeelen
H, NOORLANDER
Betimmeringen
G DoNCRER
Kleine vaart en \'isscherij Beknopte handleiding van de
Practische Zeevaartkunde,
Id

MUSSERI

(OverIgens voor elk gesllcbt In overleg met bel arbeidspersoneel en gelet op de
ter plaatse beoefende takken van arbeId te kIezen) .
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De dodencel in het HuÎs van Bewaring te Scheveningen
vanwaar vele verzetsmensen tijdens de oorlogsjaren 19401945 naar de fusilladeplaatsen gebracht werden

81

Gedenkplaat in de muur van het Huis van Bewaring te Scheveningen

Gedenksteen in de muur van het Huis van Bewaring te Utrecht.

82

Hoewel er reeds voor 1945 wensen tot vernieuwing van het gevangeniswezen bestonden, heeft
de oorlog 1940-1945 in feite dit denken en handelen versneld
In de oorlogsjaren zaten vele goede Nederlanders gevangen uit de illegaliteit en het verzet
en de~e mensen hebben veel tot de hervormingen
bij het gevangeniswezen bijgedragen.
De drang naar vernieuwingen leidde er toe dat er
een speciale commissie in het leven geroepen
werd om de Minister van Justitie te adviseren en
hem bepaalde suggesties te doen. Reeds in 1947
bood deze commissie Fick haar rapport aan de
Minister aan,
Belangrijke hoofdzaken van dit rapport waren:

Ten opzichte van de vraag strafexecutie cellulair
of gemeenschappelijk werd gekozen voor beperkte gemeenschap, dit wil zeggen overdag gemeenschappelijke aktiviteiten zoals arbeid, ontspanning, luchten, bezoek e"d", 's nachts afzondering in de cel.

Met de uniforme tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen diende te worden gebroken, een
verantwoorde selektie van gevangenen moest
worden toegepast en een differentiatie van de
gevangerussen,
Het regiem van een gesticht moest afgestemd
zijn op de categorie gevangenen die in dat gesticht geplaatst werden.
De godsdienstige verzorging van de gevangenen
moest intensiever zijn en de verplichte Kerkgang
afgeschaft.
De commissie Fick bepleitte uitbreiding van een
gevangenisstaf met maatschappelijk werkers die
de maatschappelijke problemen van de gevangenen konden behartigen.
Moderne arbeidsmethoden waren in de gevangenissen noodzakelijk evenals een herziening
van de arbeidslonen van de gevangenen.,
Het gestichtsbeheer moest in handen zijn van
de directeur terwijl een commissie van toezicht
over een gesticht ingesteld diende te worden
Wenselijk was een goede opleiding van gevangenispersoneel, gericht op het dienstvak
waarin zij werkzaam waren,
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5" Wettelijke regelingen
De reeds eerder genoemde Commissie Fick heeft
een belangrijke invloed gehad op de vernieuwing
van ons strafstelsel:
de Gevangenismaatregel1886 werd gewijzigd
en aangevuld in 1953 en in 1977, de Beginselenwet 1886 in 1951 en 1976.
Het zou te ver voeren hier al de wijzigingen en
aanvullingen te bespreken, volstaan wordt dan
ook met enkele belangrijke suggesties van de

Commissie Fick, die terug te vinden zijn in de
thans van kracht zijnde Gevangenismaatregel en
Beginselenwet, te memoreren:
Cel of gemeenschap
Gevangenisstraf kan thans in algehele gemeenschap, beperkte gemeenschap of in afzondering
worden ondergaan,
De Gevangenismaatregel (titel lil afd. I art.
21/23) zegt daarover:

rITEI, III

Regiem
J.l'DJ:I IBG 1
~lgemene

bepalingen

&.1:,tike1 21 .. De gedatinee%'den .... o:t'den in algehele gGmeenechap, in
bepe::d:te ,.aeen.ohap of in atzondel:'ing g.pl_t.t,
.u,tikel 22 .. 1" Gedetineerdan .... ord.n in algehele pIleeuschap ge_
pI_tet UH

.!" de door On.e Ki.n.ietel:' da.utoe aang."ezen geT&ngeniasen of e.fdeli.npt1 d..uY&D.1

1,

de 4&u'too dool:' Onze Xinietel:' a.an&e".zen a1'delingen van de l:'1 jkaaaTle

1'00%'

p"Tohopaten, dan vel

.5." de l:'ijk. .el:'ld..nriebtill6.n ..
2 z.ena.n. vorden in algebele ge.eanaohap
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tot heohtenis

of aUit.. u'e datantia TerooJ:'d .. lden in de huiun van bevaring,
3" De s-d.tinaardan die in al&,ehel. ge.eenaobap djn gepI_tat k:unnen

ti,jdane da .....ltijden an gedu.:nnde da lacht voJ:'den afgeeonderd,
.u,tikal 23 .. 1" Gedatineal:'1!.an vorden in bepe.:-kte ge.eenachap geplaaht

"".!.

de door On ... lU.:nister d&&l'.,toe a..n&eyezen geTeJl4renieaen of afdelingen dau'TanJ

!"
2

de dool:' Onsa K1niatel:'

~vuen

afdel1ng.,.n Tan de l:'ijkaaeyla

TOOl:' P"Tohopaten"
beneene voJ:'den in bepel:'kte gelDeeneehap geplaatat de in de

huizen Tan

bevar~

aanvaeige

1) oDTeroOrdealda «edetine.x'den,
2) Teroorda.lden tot «eT.ngenieetrar;
3) Teroord•.a14.n tot beoht.nie of aiilitaiJ:'e de .... ntie die naal:'
bat

~el!j!t

oo:m•• l Tan de direoteur Iliet ToOl:' plaatsing in

al.-h.l. «e. . .aaohap in ..n..rking komen;
4) de p.r.onen 'bedoald in. utikal 9, .erste lid, ond.l:
Tg 4.

~g1.JUlalanvat

1

en .5..

pvancaniave ••Il, Toor aOT.l:' :r:ij niet

Tall.n ondu' aea Tan da Toran.t..nd. oat.SOX'ieln"
,,, Ten Nbo_a Tan de &ed.atinearden dia il1 bep.rkt.

~ZIIeaneobap

ei,jn geplaat.t vorden bepaald., bi,;) h.t l:nthboudelijk regleZllent
o •• ohraTan, croapaaotiTit.itan geol:'KaDi •• al:'d"
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Bijzondere Sti'afgevangenis leeuwarden was

zelfs buiten de gevangenismuren zeer bekend!
Veel gestichten werden voorzien van een radio-

installatie welke ofwel aangekocht of overgenomen was uit de inventaris van de voormalige

kampen van het Directoraat Bijzondere Rechtspleging.
Om de lichamelijke konditie van de gevangenen
op peil te houden werden sportinstructeurs uit
het gevangenispersoneel gerecruteerd teneinde
de gedetineerden leiding te geven bij sport en
lichamelijke oefeningen.. In gestichten werden
ruimtes voor het houden van sportoefeningen
geschikt gemaakt, sportkleding en -schoeisel en
ook sporttoestellen werden aangeschaft
Hoewel er reeds lang schoolonderwijs in de gevangenissen gegeven werd, na de oorlog werden

Cel 1900

Materiële voorzieningen
Na de oorlog werden moderniseringen in veel

gestichten uitgevoerd, zo werden de cellen van
komfortabel er meubilair voorzien, celramen
vergroot, sanitaire verbeteringen aangebracht en
keukens van betere toestellen voorzien, Ook de

zogenaamde hokjeskerken maakten plaats voor
kerkruimten zoals de vrije maatschappij die
kent.
De gestichtsbibliotheken werden gereorganiseerd en verouderde boeken vervangen doOI
meer gevraagde iekruur.. Ook konden gedetineerden op eigen kosten een abonnement nemen

op een dag- of weekblad .
Aan ontspanning en vrije-tijdsbesteding werd de
nodige aandacht besteed, er werd de gedetineerden gelegenheid gegeven tot gelegenheidsspelen
zoals dammen, schaken, tafeltennis enz" In ver-

schillende gevangenissen mochten de gevangenen een zangclubje, toneelclubje of een muziekc1ubje vormen" Het gevangenenkooI' van de

de mogelijkheden m..b.t. het onderwijs verruimd, gevangenen konden bijv . schriftelijk en
vakonderwijs volgen.. Geregeld waren er ook lezingen, film- en discussieavonden voor gevangenen,
Selektie der gevangenen en differentiatie van de
gestichten
Het principe van de Commissie Fick om gevangenen te selekteren en iedere gevangene onder te brengen in die inrichting waar hij qua
regiem het best thuis hoorde werd eveneens door
de wetgever overgenomen in artikel 12 van het
Wetboek van Strafrecht.
"Iedere gevangene wordt voor zoveel mogelijk geplaatst in een gesticht, welks regiem
het meest met zijn persoonlijkheid strookt
waarbij zowel op de duur der straf als op de
reklasseringsmogelijkheden voor de gevangene wordt geief~,
Op beperkte schaal werd in de eerste jaren na de
oorlog de differentiatie van de gestichten ter
hand genomen door o.a aanWljZmg van
jeugdgestichten en een gesticht voor gewoonteen beroepsmisdadigers.
Opstelling van een meer volledig differentiatieschema werd pas mogelijk na de inwerkingstelling van de nieuwe Beginselenwet en de
nieuwe GevangenismaatregeL
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Van ter zijde is vernomen dat de bezichtiging van stmfgestichten hier en daar
met zek~re vrijgevigheid z.ou worden
toegestaan en dat zelfs wel vrouwen in
gestichten of gestichtsafdeelingen VOOI
mannen zouden zÜn toegelaten.
Dit geeft mij aanleiding in bet alge··
meen er op te wijzen, dat, het niet wen·
schel ijk is in deze gestichten, ook niet
onder geleide, andere personen toe te
laten, dan die dQol' sm bt. studie ol
bijzondere, bekende belangstelling in
penitentiaire zaken geacht kunnen worden niet door' bloote nieuwsgierigheid
tot zoodauig bezoek te wOI'den geleid
terwijl ik Uw College verzoek in gee~
geval vrouwen het hetreden der 000"
mannen bestemde inrichtingen te vE"r';
guuDen.
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De nieuwe Beginselenwet noemt als differentiatiecriteria:
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stichten bracht nogal wat moeilijkheden met
zich mee . In sommige gestichten waren bijv. vol-

leeftijd
strafduur.

doende cellen maar ontb.aken geschikte ge-

bëroeps- en gewoontemisdadigers .

dit andersom

gemeenschapsongeschiktheid .
Het differentiatieschema ontwikkelde zich
slechts langzaam en de aanwijzing van de ge86

Zip v~nllmeling roO g~S

meensehapsvertrekken, in andere gestichten was
Bovendien moesten er in de na-oorlogse jaren

nogal wat herstellingswerkzaamheden verricht
worden aan verschillende gevangenissen in ver-

band met oOIlogsschade.

Kerk/toneelzaal Jeugdgevangenis te Zutphen

Geestelijke verzorging
Artikel 2 van de Instructie wegens de Godsdienstoefening in de Gevangenissen 1826 luidde:
De Commandant in de grote Strafgevangenissen en de Concierges in de Huizen van
VerzekeIÎng zullen moeten zorgen voor hetgeen behoort tot de behoorlijke viering van
de Godsdienst op de uren door de Commissies van Administratie of het College van
Regenten bepaald, na gemaakt overleg met
de bij het gesticht aangestelde Geestelijken .

Wel was het eertijds zo dat, hoewel iedereen
godsdienstige verzorging voor gevangenen nodig vond, de geestelijke de zaak in de gevangenis
niet in de war mocht sturen door zich met andere
dan geestelijke dingen te bemoeien.

Artikel 39 van de Beginselenwet 1976 luidt:
Het behoort tot de taak del' gestichtsdirectie
te bevorderen, dat de gedetineerden de te
hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten kunnen
bijwonen,

Heden ten dage is de geestelijke verzorging
echter erkend als onderdeel van de behandeling
- resocialisatie - van de gedetineerde, de geestelijke verzorger functioneert dan ook in teamverband met andere dienstonderdelen van de inrichting,

De bovenstaande artikelen verschillen niet zoveel van elkaar, het komt er op neer dat zowel de
gevangenisleiding in 1826 als de gestichtsdirectie van heden er zorg voor moesten en moeten
dragen dat de gedetineerden de nodige geestelijke verzorging konden en kunnen krijgen"
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De uren van het opstaan het gebruiken van spijs en drank
en van het zich ter ruste begeven zijn als volgt:
het opstaan te
6 30 uur

ontbijt

800 "

middagmaal tusschen
12 30 - 13 30
"avondeten
te
19 00
naar bed gaan "
21 00
Van 1 October tot en met 3 1 Maart alsmede op alle Zonen feestdagen heeft het opstaan plaats te 7 uur

De verplichte arbeidsuren zijn als regel als volgt:
Ten minste 10 uren pel werkdag t w
van 7 00 ,._. 8 00 UUI
830-1230
1330-1630
1700--1900
Van 1 October tot en met} 1 Maart vangt het eerste ar,beidsuUI aan te 730 uur, en worden de rusturen met een
half uur verkort
De tiid voor beweging in de ~lpen lucht wordt gekort op de
arbeidsuren
Schoolwelk W01'dt in de Iusturen gemaakt
Van deze dagindeeling kan. met behoud van het algemeen
systeem, worden afgeweken
Het is den gevangene verboden tijdens den arbeidstijd te
slapen of gedurende den dag ~e bed te liggen, andeI's dan in
geval van ziekte
Op hun erkende als rustdag te vieren, godsdienstige feesten kerkdagen, Zondagen en gelijksoortige dagen daaronder
begrepen, behoeven de gevangenen geen arbeid te verrich-

ten

Uit het gevangenisreglement van de gevangenis
Rotterdam, 1946
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Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling te vedeenen doOl' het
gestichtsbestuur. nemen zij aan de te hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen deel
V 001' de gevangenen die niet tot eenige godsdienstige ge-,
zindte behomen gelden de algemeen Christelijke feestda·,
gen, de Zondagen daaronder' begrepen
De men van opstaan van het gebruiken van spijs en drank
en van het zich ter luste begeven worden door' een gelUidsignaal aangekondigd
Dadelijk na het opstaan moeten de gevangenen zich reinigen en aankleeden en hun nachtleger in orde brengen
Bij het signaal des avonds een half UU! voor de nachtrust
moeten de gevangenen hun nachtleger gereed maken en als
het signaal voor de nachtrust gegeven wordt zich terstond
te bed begeven
De gevangenen mogen zelf het licht niet dooven; dit geschiedt door een ambtenaar na het signaal voor de nachtru:;t.
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Sociale verzorging
In het rapport van de commissie Fick werd de
instelling van een sociale dienst in de strafgestichten, waargenomen door sociale ambtenaI'~n, aanbevolen . Deze sociale ambtenaren zou-

den o,m tot taak hebben een intensief contact
met de gedetineerden te onderhouden en hen te
helpen bij het oplossen van hun maatschappelijke moeilijkheden.

andere adviezen aan het openbaar ministerie en

het Ministerie van Justitie, alsmede het onderhouden van contacten met instanties op het terrein der reclassering"

Bovengenoemde taak werd tot 1 november 1973
verricht door de sociaal ambtenaar onder gezag
en verantwoordelijkheid van de directie van de
inrichting.

De commissie Fick verwachtte van de instel-

ling van de sociale dienst een verhoging van de
gehele penitentiaire arbeid"
In 1948 werd aan de derde afdeling van het
Ministerie van Justitie een onderafdeling toegevoegd welke tot taak kreeg de sociale dienst in de
gestichten te organiseren, Eind 1949 waren er 25
mannelijke en 2 vl'Ouwelijke functionarissen als
sociaal ambtenaar in de gestichten werkzaam,

De taak van deze sociale ambtenaren werd als

volgt omschreven:
a. Het zich oriënteren en het bijeenbrengen van

gegevens omtrent de persoonlijkheid van de gedetineerde en diens omstandigheden, teneinde in
staat te zijn dOOI persoonlijke contacten en dOOl
het geven van adviezen aan andere functionarissen, de wederaanpassing van de gedetineerde te
bevorderen

b., Het behartigen van de maatschappelijke be··
langen der gedetineerden o,a, door hen, in samenwerking met de reclassering, te helpen bij
het zoeken van een oplossing voor de moeilijkheden welke met het feit van hun detentie verband houden

Om hun positie onafhankelijker te maken en
een aantal oneigenlijke taken uit het takenpakket te verwijderen zijn de sociale ambtenaren
per genoemde darum van de Directie
Gevangeniswezen overgegaan naar de Directie

T..B.R en Reklassering
Als argumenten voor deze overgang zijn o"a"

genoemd:
a) dat bij de hulpverlening aan gedetineerden in
hun sociale problematiek ook het maatschappelijk milieu in ruime zin kan worden
betrokken waarbij het noodzakelijk kan zijn
dat de maatschappelijk werker zijn werkterrein tot buiten de inrichting uitbreidt"
b) dat die elementen in de taak van de sociale
ambtenaar die niet direct tot het maat-

schappelijk werk behoren door andere functionarissen in de inrichting veuicht kunnen
wOlden.,
Door deze verandering is ook de benaming van

deze maatschappelijk werker veranderd n J. van
sociaal ambtenaar in reklasseringsambtenaar in
een penitentiaire inrichting,

c, Het coördineren en organiseren van de algemeen maatschappelijke en culturele vorming,
aismede van de "vrije-tijdsbesteding" der gedetineerden,

cl" De administratieve voorbereiding, voor zover
deze binnen het gesticht geschiedt, van de evenruele voorwaardelijke invrijheidstelling der gedetineerden of van het proefverlof en het voorwaardelijk ontslag van de ter beschikking van de
regering gestelden, het uitbrengen van gratie- en
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Cellengang vrouwenafdeling Huis van Bewaring. Groningen

GRONINGEN KREEG EEN NIEUWE KERKZAA[

*

De m.J.n, die het prikkeldraad heeft uitgedacht zal zeker
een practisch, maar als ik mij niet vergis toch niet een vrien_
delijk en menslievend man zijn geweest
Als ik terugzie op de oude, ongezellige ,hokjeskerk van
onze gevangenis. dan vraag ik mij af. wat de pioniers van
het gevangeniswezen heeft bezield om zoiets afZichtelijks te
creëren. Eigenlijk weten we het wel; het was de toen geldende overtuiging dat slechts van een streng doorgevoerde
afzondering enige genezing kon uitgaan Toch bestond toen
reeds het aloude woord: . .Het is niet goed, dat de mens
alleen zij' We kunnen ons gelukkig prijzen, dat men gaan_
deweg tot het inzicht is gekomen, dat van de eenzaamheid
geen verheffende werking kan uitgaan en zeker niet waar
het de kerkgang betreft. Het gewijzigde standpunt heeft geleid tot het streven naar vernieuwing van het gevangeniswezen en êên van de resultaten van dat streven kunnen we
nu aanschouwen in de vernieuwde kerkzaa! van de gevangenis te Groningen. Deze zaal is omgetoverd van een kille.
onwaardige hokjeskerk tot een stijl- en spheervolle gemeenschapskerk, een kerk waarin een ieder zich in de volle zin
des woords men!! kan voelen.
Voordat het zover was, moest er natuurlijk nog al wat gebeuren, Na de voorbereidende besprekingen, berekeningen
en tekeningen werd dan op zekere dag _ ik zou willen zeggen: met een bepaalde wellust _, begonnen met het slopen
van de .. konijnenhokjes" De ravage. welke daardoor ontstond deed de leek op bouwkundig gebied de moed om verder te gaan welhaast in de schoenen zinken. maar de gl"ote
ambitie. waarmede daarna getimmerd, geschilderd, gepast en
gemeten werd. gaf ons geleidelijk het vertrouwen terug en
zo ontstond, md zo ruim mogelijke gebruikmaking van ge-·
detineerde krachten, onder de bekwame leiding van de
ambtenaren van de Rijksgebouwendienst. het bewonderenswaardige resultaat. waar alle belanghebbenden met recht
trots op zijn. De preekstoel. het altaar. de a,"ondmaalstafel.
de communiebank. de zitbanken en de deuren werden op
zeer artistieke en degelijke wijze vervaardi!Jd door de afdeling arbeid van de bijzondere gevangenis te Leeuwarden.
Zoals gezegd: het is een zêêr fraai geheel geworden waar
menig kerkbestuur jaloers op zou kunnen zijn.
of Juli 1952 was de grote dag waarop in tegenwoordigheid
van de gedetineerden en vele genodigden deze vernieuwde
kerkzaal in gebruik werd genomen. Na een welkomstwoo~d
van de direc::teur waarin hij zijn dank uitsprak aan allen. du~
een aandeel in deze metamorphose hebhen gehad, betrad bij ontstentenis van de directeur-generaal - de heer mr J. E
Erdman als vertegenwoordiger van de Minister van Justitie.
het spreekgestoelte. Spr. releveerde in het kort de voorgeschiedenis en stelde tenslotte de kerk onder beheer van de
directeur, Prof. mr B. V. A. Röling. als voorzitter van het
college van regenten, gevolgd door de hoof~predikant.
ds Van der linden, de hoofdaalmoezenier. rector Kroon en
de beide plaatselijke geestelijke verzorgers. ds Coolsma en
pastoor Sc::hoemaker, spraken daarna hun grote waarderin.g
uit voor hetgeen hier in goede samenwerking tot stand. IS
gekomen. De verschillende redevoeringen we~den af~ewls,"
seld door muzikale bijdragen van een trio. bestaande UIt meJ
Riet Koreman zang. en de heren Abbringh en Rovers res~
viool en orgel. Tot de genodigden behoorden O.m. de Presl"
dent en de Officier van Justitie en de secretaris van de Reclasseringsraad en vertegenwoordigers van de versc::hillende
reclasseringsinstellingen.
.
Het zou geen Gronings gebeuren zijn geweest. als ..mtt na
afloop een ,:kovvie-proaf zou zijn gehouden. wgarblJ gezel
lig werd gekauwd op een plakje Grönniger kouke en waarderend werd gekout over het verkregen resultaat

J. CROESE

Overdruk Maandschrift voor het Gevangeniswezen, 1952/
1953

6. De arbeid
De arbeidssituatie was na de oorlog bijzonder
slecht, de gestichten waren overbezet, kontakten
met werkgevers verbroken en de grondstoffen
Uitgeput.
Gevangenen werden in de naoorlogse jaren
veel tewerkgesteld bij buitenprojecten zoals de
Ned. Heide Mij . , de Dienst Uitvoering Werken
en de kolenmijnen
Langzamerhand herstelde de arbeidssituatie
in de gev~ngenissen zich en werd het mogelijk
~mv~ngI1Jke ~rders uit te voeren voor Q.,a, het
eger, de manne, de Ned, Spoorwegen en de

PTT

Het onderstaande staatje geeft eén overzicht
van de atbeidsmogelijkheden in enkele gevangemssen omstreeks 1950:
ARNHEM
Enveloppenmakerij
Breierij
Overige werkzaamheden 1
BREDA
Kleermakerij
Breierij
Metaalbewerking
Houtbewerking
Schoenmakerij
Overige werkzaamheden
's-GRAVENHAGE
Binderij
Kleermakerij
Timmerbedrijf
Overige werkzaamheden
GRONINGEN
Drukkerij en binderij
Kleermakerij
Leer- en Zeilmakerij
1, Met ~verige werkzaamheden wordt hier bedoeld: tewerkstelhng van gevangenen in de z g"n huisdienst
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HAARLEM
Kleermakerij
Breierij
Vlaggenmakerij
Overige werkzaamheden

NORG
Kleennaketij
Metaalbedrijf
Houtbewerking
Schoenmakerij
Weverij
Centrale
Betonbedrijf
Bakkerij
Wasserij
Overige werkzaamheden

HOORN
Houtbewerking
Zakkenstopperij
Overige werkzaamheden

LEEUWARDEN
Drukkerij en binderij
Kleermakerij
Metaal bewerking
Houtbewerking
Weverij
Rietvlechterij
Overige werkzaamheden

ROTTERDAM
Kleermakerij Mannen
Metaal bedrijf
Kleermakerij Vrouwen
Mattenmakerij
Wasserij
Overige werkzaamheden

VUGHT
Metaalbedrijf
Houtbewerking
Overige wer kz?amheden
Huis van Bewaring Maastricht

In de gevangenissen beschikt men heden ten dage
over zeer behoorlijke arbeidsmogelijkheden: er
zijn hout- en metaal werkplaatsen, drukkerijen,
boekbinderijen, kleermakerijen enz,
Ten gevolge van de korte verblijfsduur van
gedetineerden in Huizen van Bewaring is de arbeid in deze inrichtingen veelal van eenvoudige
aard en bestaat deze meestal uit eenvoudige
montagewerkzaamheden.,
Voor gedetineerden in de open inrichting bestaat de mogelijkheid om bij partikuliere werkgevers tewerkgesteld te worden,
De bij de partikuliere werkgever in dienst
zijnde gedetineerde ontvangt een loon gelijk aan
dat van een werknemer in de vrije maatschappij
Wellicht zou het aanbeveling verdienen een gedetineerde in een gesloten inrichting een volwaardige beloning toe te kennen, de problemen
echter die zich hierbij voordoen zijn nog niet
overwonnen"

MIJNJUBILEUM IN DE R WI JULIA
De feesten tel gelegenheid van het SQ.-jarig bestaan del
StiL1tsmijnen zijn ook in het kamp niet ongemerkt voorbij.qcgaan Reeds enige maanden van tevoren werd door de
kern." der gedetineerden verzocht bij dit jubileum van hun
medeleven Cn waardering blijk te mogen geven waarmede
\ anzelfsprekend gaarne werd ingestemd Spontaan werd het
nodige geld bijeengebracht en aan een hunner de gelegen,
heid gegeven zjjn ontworpen "mijnwerker in, actie gestaltt:
te geven in klei en gips waarbij een lotgenoot als model
diende Ondanks bewonderenswaardig kunnen ijver en geduld lukte het niet het beeld op tijd klaar te krijgen en moest
het aanbieden symbolisch geschieden, Dit vond plaats dOOI
middel van een afbeelding en een oorkonde op het hoofdkantoor del Staatsmijnen te Heerlen Daar' werd door een der
gedetineerden uit een deputatie van vier, op uitstekende
,-"ijze het woord gericht tot de President-Directeur dr GloothoH die in een sympathiek speechje van zijn erkentelijkheid
blijk gaf
Na een praatje om de tafel in de stemmiHe conferentiezaal
een kopje koffie en, een sigaar werd deze Zuid-limburgs gemoedelijke plechtigheid besloten met een kort woord van
ondergetekende
Des Zaterdags en Zondags maakten telkens een 70-tal gedetinee'Iden van de gelegenheid gebruik om voor eigen rekening de voetbalwedstIijden Leeds U ,- Köln Fe en limburgs EHtaI_Leeds U, bij te wonen Bij de eerste ontmoeting ""ecd geweldig genoten van een partij hogeschoolvoetbal
en bij de tweede van de spanning waaronder de Limburgers
de zege behaalden
In burgerkleding gestoken werd met bussen van en naar
de terreinen in Brunssum en Hoensbroek geI'eden Iedereen
\,an eigen veIantwoordelijkheid bewust werkte prettig mede
om alles in de beste Ot de en goede stemmïng te doen VCIlopen wat volkomen gelukte Hoewel het z g vI'ijgehouden
vak op de tribune gIotendeels reeds was bezet dOOI andere
sportbewonderaars, waartussen plaats weId genomen was
na afloop elkeen op de afgespIOken plaats present om gezamenlijk naar de bussen te wandelen
's Avonds werd met 160 man een mndrit gemaakt door
de verlichte mijnstreek Vooral de feeërieke illuminatie van
de vijver in Brunssum de artistieke gasverlichting van de

. ,Emma en de unieke vedichting van de wit bespoten steentop bij de "Wilhelmina ' hadden aller bewondering
En terwijl in het bronsglOen eikenhout de nachtegalen nog
zongen, weId in de late lente-avond uiterst tevreden het
kamp weel' binnengereden Het naar bed gaan geschiedde die
avond vlijweî geruisloos. verteide men
Niet onvermeld mag blij"\ en de volledige medewerking van
de huismeester en zijn staf om deze uitst<lpjcs te doen slagen
W

jaartalstenen in de poorten van de v ,m Bijz, Strafgevangenis

Leeuwarden geven de bouwfasen aan, In deze tijd werden
tevens grote werkza/en ingericht in dit gesticht

In de Rijkswerkinrichting "Julîa" verbleven politieke gedetineerden die in de kolenmijnen tewerkgesteld waren
Overdruk uit Maandschrift voor het Gevangeniswezen
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DI[UNG

Ove['dracht lee['object aan veIkee['sschool Iijkspolitie Bilthoven
Vdidag 24 augustus j"l. blachten de we['kmeesters van de garage-opleiding, Oolbekking en
Van Haren met bedrijfsleider V.d . Berghe een
bezoek aan verkeersschool "De Varenkamp"
van het Korps Rijkspolitie te Bilthoven. Dit op
uitnodiging van adjudant H van Reede, hoofd
van de Sektor Auto- en Motortechniek Bij de
receptie werden we dool' adjudant Jansen verwelkomd" Hij bracht ons naar de directeur van
de verkeersschool, kolonel H. van 1 aar, die ons
een historisch overzicht gaf van de school en de
huidige doelstelling.
Na de koffie werd een door ons meegebracht
en bij de Jeugdgevangenis vervaardigd model
overhandigd, Het is een doorsnede van een Maserati motorblok, waarbij de V-vorm van de cylinderstand in de bovenliggende afzonderlijke
nokkenassen centraal staan Directeur en instmcteuI'S waren erg ingenomen met dit instIUctiemodeL
Adjudant Jansen en opperwachtmeester Peters, de instructeurs van de Sektor Auto- en
MotOItechniek, leidden ons rond in theoIÎe- en
praktijklokalen, Vooral het bezoek aan de gruwelkamer was indrukwekkend" Het betrof natuurlijk gruwelen op verkeerstechnisch gebied,
Wij zagen de meest uiteenlopende onderdelen
van stuurkogels, velgen, banden, spoorstangen
en ga zo maar door, met technische gebreken,
soms veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of verkeerd of helemaal geen onderhoud.
De gevolgen waren soms fataal geweest.,
Na het nuttigen van de lunch hebben we een
praktijkles autotechniek meegemaakt., De rest
van de middag bracht kapitein P Scheper ons
naar de diverse afdelingen van de school terwijl
als sluitstuk een film werd vertoond waarin alle
afdelingen van de verkeersschool met hun doelen taakstelling duidelijk tot hun recht kwamen"
Een leerzame dag, waarbij het fijn was om te
ervaren dat de door ons samen met de gedetineerden vervaardigde instrucriemodellen zo'n
centrale en nuttige plaats bij deze verkeersschool
mnemen"
Onze dank voor de waardering welke wij ontvingen en overbrachten aan de directie en gedetineerden van de jeugdgevangenis

7. Het beklagIecht van de gedetineerden
Bij wet van 21 oktober 1976 is de rechtspositie
van de gedetineerden geregeld (Beginselenwet
Titel VIII art. 51 t/m 58) .
Een gedetineerde kan beklag doen over:
a, een hem opgelegde disciplinaire straf..
b.. een weigering tot het uitreiken of verzenden
van voor hem bestemde of door hem geschreven brieven en andere stukken, dan wel om
volgens de daarvoor in het gesticht geldende
regeling bezoek van bepaalde personen te
ontvangen.,
e. enige andere hem door of vanwege de directeur opgelegde maatregel waarbij wordt afgeweken van de rechten die hij aan de in het
gesticht geldende voorschriften kan ontlenen
Het beklag kan gedaan worden bij de Commissie
van toezicht, een uit haar midden benoemde
"beklag-commissie" behandelt de klacht.
De gestichtsdirectie wordt in kennis gesteld
van de inhoud van het klaagschrift, zonodig
geeft de directie inlichtingen aan de beklagcommissie,
Tegen een beslissing op het klaagschrift kan
zowel de directeur als de klager-gedetineerde in
beroep gaan bij de Centrale Raad van Advies
voor het Gevangeniswezen" De beslissing van
deze Raad is de eindbeslissing, een verder "hogerop" is niet mogelijk

R. van Haren
Overdruk "Balans"
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8. De commissie van Toezicht
Voor de inwerkingtreding van de nieuwe Beginselenwet lag de verantwoordelijkheid voor het
beheer der gestichten bij de Colleges van Regen-

2 Teneinde de in het vorige lid omschreven
taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen,
houdt de commissie van toezicht regelmatig
contact met de directeur, Zij stelt zich regelmatig
door eigen waarneming op de hoogte van de

ten, de directeuren waren slechts belast met de

toestand in het gesticht.

uitvoering van de voorschriften, loch toonde de
ontwikkeling gedurende de laatste decennia
reeds een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het beleid in de gestichten naar degenen die met de feitelijke leiding waren belast
De nieuwe Beginselenwet heeft zich op het
standpunt gesteld, dat deze verschuiving van

Artikel 1L 1 De commissie van toezicht en haar
leden hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen in het gesticht en tot alle plaatsen waar gedetineerden verblijven
2., Zij ontvangen van de directeur en van de

verantwoordelijkheden juist was en sinds haal

lichtingen en hebben het recht alle op het gesticht
betrekking hebbende boeken en bescheiden in te

inwerkingtreding loopt de hiërarchische lijn van
de Minister van Justitie via de betrokken afdeling rechtstreeks naar de gestichtsleiding in de

overige ambtenaren alle door hen gewenste in-

Zlen"
3, De directeur brengt alle voor de uitoefe-

persoon van de directeur,

ning van de taak del' commissie belangrijke fei-

De behoefte deed zich wel gevoelen aan een instantie onafhankelijk van deze hiërarchie en tot
welke de gedetineerden zich onbelemmerd zouden kunnen wenden.,
In deze behoefte werd voorzien door instelling
van Commissies van 10ezicht bij de gestichten
ingevolge artikel 25 van de nieuwe Beginselen-

ten en omstandigheden ter kennis van de commlSSle"

wet:
Bij ieder gesticht is een commissie van loe-

zicht, waarvan de leden door Onze Minister, gehoord de sectie gevangeniswezen van

de Centrale Raad en voor zover betreft de
Rijksasiels voor psychopaten de sectie psychopatenzorg, worden benoemd en ontsla-

gen,

Artikel 12.. L De commissie van toezicht stelt
zich door persoonlijk contact met de gedetineerden regelmatig op de hoogte van de onder hen
levende wensen en gevoelens
2, Bij toerbeurt treedt een van de leden van de
commissie van toezicht op als maandcommissaris" Hij houdt tenminste eenmaal per maand in

het gesticht spreekuul', Dit spreekuur wordt tijdig bekend gemaakt en kan worden bezocht
dool' elke gedetineerde die daartoe de wens te
kennen geeft,
De maandcommissaris doet van zijn werkzaamheden verslag aan de commissie van toe-

De nieuwe Gevangenismaatregel (Titel I, afdeling 2) geeft o.m, de taak aan van deze Com-

zicht.

missie van Toezicht:
Artikel 10,1.

Artikel 13.. L De commissie van toezicht vergadert, zo mogelijk, eenmaal in de maand"

a toezicht te houden op de bejegening van de
gedetineerden in het gesticht en de naleving
van de te hunnen aanzien vastgestelde voor-

gen der commissie door een door hem aan te
wijzen ambtenaal van zijn MinisteIie te doen

schriften;

2.. Onze Minister is bevoegd de vergaderin-

bijwonen,

b aan Onze Minister en aan de Centrale Raad,
hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek, advies
en inlichtingen te geven omtrent aangelegen-

heden het gesticht betreffende, voor zover
deze aangelegenheden rechtstreeks of zijdelings met het welzijn van de gedetineerden
verband houden,
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9. Enige uitgangspunten van het hedendaagse gevangenis beleid

tussen àe gedetineerden en personeel met moge-

lijkheden tot vrije meningsuiting door de gedetineerden is hiervoor van belang" De totstandkoming van commissies van gedetineerden, die

In de wetgeving inzake het gevangeniswezen
wordt aan de persoonlijkheid van de gedetineerde veel aandacht besteed. Zo bepaalt het Wetboek van Strafrecht dat iedere tot gevangenisstraf veroordeelde zoveel mogelijk wordt ge-

namens de inrichtingsbevolking overleg plegen
met de leiding van de inrichting over bepaalde
onderwerpen of over de gehele gang van zaken

plaatst in een inrichting, waarvan het regiem het

vrije meningsuiting, bijv . schriftelijk door het

meest met zijn persoonlijkheid strookt.
(Zie selektie der gevangenen en differentiatie
van de gevangenissen).

uitgeven van een eigen krant"

Naast deze immateriële ontwikkeling, die zich
slechts zeer geleidelijk voltrekt, wordt ook op

Vermelding verdient ook artikel 26 van de Be-

aan de normale maatschappelijke verhoudingen.

wordt gestimuleerd, evenals andere vormen van

materieel terrein gestreefd naar meer aanpassing
ginselenwet gevangeniswezen, dat stelt dat met

handhaving van het karakter van de straf of de
maatregel de tenuitvoeIlegging mede dienstbaar
wordt gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in de maatschappij .
Op basis van bovenstaande en van andere wet-

telijke bepalingen die betrekking hebben op de
verschillende andere facetten van de regiems in

de inrichtingen, is het beleid erop gericht de ge··
detineerden tijdens hun verblijf in de inrichtingen zo goed mogelijk te begeleiden . Deze begeleiding is wat de preventieve hechtenis betreft
uiteraard gericht op het beperken van de nadelen, welke de insluiting en de isolering uit de
maatschappij voor de gedetineerden met zich

Het intensiveren van contacten van de gedetineerden met hun relaties wordt nagestreefd, o"a

door - in een aantal inrichtingen - afschaffing
van de controle op correspondentie en het geven
van periodieke verloven, resp" toestemming tot

het tijdelijk verlaten van de inrichting, voor bepaalde doeleinden (solliciteren, familie-omstandigheden e. d ..).

10. Het personeel
De tijd dat bewaarders in de gevangenis rondliepen met een groot infanteriegeweer behoort tot

het verleden en ook zal men in geen enkele peni-

brengen, en is daarnaast voor de veroordeelde

tentiaire inrichting een directeur tegenkomen die

meer gericht op een zo goed mogelijke wederaanpassing aan de maatschappij.

een uniformpet draagt met daarop het woord:

Hiertoe wordt er naar gestreefd, het besloten
karakter van de inrichtingen te doorbreken, teneinde vervreemding van de gedetineerden van

het leven in de vrije maatschappij tegen te gaan.
De wijze waarop aan de detentie gestalte wordt
gegeven is dus in meerdere of mindere mate

maatschappijgericht.
VlaaI' dit mogelijk is Vlor den de gedetineerden in

Directeur

Als gevangeniscommandant of cipier zag men
vroeger graag iemand die officier of onder-officier geweest was, een bewaarder moest liefst
ook in militaire dienst geweest zijn: orde en regelmaat waren deze mensen immers niet vreemd

en zij waren dan ook heel goed in de gevangenis
op hun plaats.
Aan personeelsopleiding werd nagenoeg niets
gedaan, zij het dan dat Het Genootschap ter
Zedelijke Verbetering de! Gevangenen eens een
"Handleiding voor Directeurs en Bewaarders"

contact gebracht met de maatschappij. Ook binnen de inrichtingen wordt getracht de leefwijze

had uitgegeven.

buiten meer te benaderen Hiertoe wordt met
name gezocht naar wegen om de gedetineerden
enige verantwoordelijkheid te geven, zowel in-

van gevangenispersoneel in handen van het

dividueel als collectief Een goede communicatie

Centraal Wervings en Opleidings Instituut te
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Thans is de werving, voorlichting en opleiding

's-Gravenhage, de werving vindt plaats door
middel van wervingscampagnes (advertenties in
dagbladen), voorlichting door middel van voorlichtingsmateriaal en voorlichtingsbijeenkomsten en de opleiding van het gevangenispersoneel
geschiedt middels op het dienstvak gerichte cursussen op het C W . O.I

Er zijn overigens niet alleen maar een directeur
en bewaarders in een penitentiaire inrichting, het
ondersta~nde schema geeft een beeld van het
personeelsbestand in een inrichting:
Hoofd van het gesticht:
Directeur, bijgestaan

Vereischten
Zal het doel der gevangenisstraf worden bereikt
dan moet de Direkteur en elk ~nel Assistenten
dool'drongen 'lijn -van het gewicht hunner
roeping en bezield niet liefde en lust VOOI'
hunne taak
Dit geldt van iedere betrekking, waarin wij geroepen worden tot toezicht en bestuur over' menschen
en waarin wij zedelijken invloed zullen oefenen op
hun gedrag en leven, Zonder' dat levendig besef
zullen de uitnemendste bekwaamheden te kort schieten, Wij blijven dan loondienaa~, die allengs in
trouwen .ijver verzwakken, en aan niemand meer
dan aan ons zelven te wijten hebben, indien al ons
werk vruchteloos blijft, Nergens zal dit echter meer
blijken dan in de gevangenis, omdat men zelf daarin I om zoo te zeggen. opgesloten en aan het oog
der wereld onttrokken is, Lof en eeI bij menschen
kan er, zooalR in bijkans alle andere betrekkingen.
geen prikkel zijn tot getrouwe plichtsbetIachting ,
buiten de goedkeuring van den Inspecteur der' geyangenissen en van de Commissie van Administratie,
De gevangenen zelve schroomen hUllne aanklacht te
dop.D, als zij zich mogten te beklagen hebhen over
hunne Bewaardéls, terwijl zij ná het ontslag tot
&tilzwijgen worden gedrongen, om hun vroeger, erblijf in den kerker' ver horgen te houden, Hier moet
een betere, een heiliger' prikkel aansporen tot volhardetlden ijver' eij. trouw, bovenal waar beide telleens "aan teleurstelling en nieuwe mislukking bloot
stam!" - Liefde tot den naaste. - in den hoogsten
zin des woords, moet het beginsel, -- gevallenen mede
op te richten en te redden van het verderf der zonde ~
moet het doel. - geloof en ongeveinsde godsvl'Ucht
daartoe de krachtigste drijfveer zijn, En meel' dan
in alle toezicht en goedkeuring van menschen, moet
de gevangenbewaarder' in het getuigenis van zijn geweten en de beWlliltheid van Gods alziend oog eelle
aanhoudende opwekking vinden, om getrouw te zijn
in zijne taak

door adj" directeur
Administratie:
Hoofd van de administI'atie (Comptabele)
Adm" medewer kers

Arbeid,
Hoofd van de arbeid
Arbeidsfunctionarissen.
(Werkmeesters)

Medische dienst:
Arts
Verpleger(s)

Onderwijs:
OnderwijzeI(s)

Geestelijke verzorging:
Prot, Geestelijke,
R K, Geesteli jke"
Humanistisch
Raadsman

Ontspanning, sport:
Sportleraar
Ontspanningsleider(s) ,

Bewaking:
Hoofd Algemene Dienst
Hoofdbewaarders '
Bewaarders,
Gestichtswacht
(1 b,v buitenbewaking,
portierdiensten)

Uit: Handboek voor Directeurs en Bewaarders in Gevangenissen Inzonderheid bij cellulaire opsluiting,
Door: AA Stuart, lid en secretaris van het Hoofdbestuur
van het Ned Genootschap tot Zedelijke Verbetering der
Gevangenen 1869
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1L De individuele behandeling en bejegemng

geschieden in een burgerzïekenhuis of in een
ziekenhuis van het gevangeniswezen te 's-Gra-

venhage.
De individuele behandeling en bejegening van de
gedetineerden vindt haar basis in artikel 26 van
de Beginselenwet waarin staat:
"met handhaving van het karakter van de

straf of maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan de voo!bereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk leven""

In de meeste inrichtingen zijn psychiaters en psychologen werkzaam die in samenwerking met de
geneesheren en andere stafleden van de inrichting trachten te komen tot een juiste visie op de
persoon van de gedetineerde terwijl tevens een

behandelingsschema met een vOOlZÎchtige prognose wordt opgesteld .
Meer en meer worden deze deskundigen betrokken bij de verdere behandeling: bijv . door

Het gevangeniswezen tracht deze wettelijke op-

advies aan personeelsleden en direct contact met

dracht te vertalen doO! zoveel mogelijk de straf-

gedetineerden

executie te individualiseren; dit wil zeggen de

gevangenisstraf te zien als opgelegd aan dèze
gedetineerde met zijn achtergrond en de straf

In het midden der vijftiger jaren werd de dis-

daar te executeren waar voor een maatschappij-

opgebouwd en deze dienst beoogt voorlichting
ten behoeve van de berechting en de psychiatrische zorg van gedetineer'den, zij dient tevens de

gerichte begeleiding van de gedetineerde de beste
mogelijkheden liggen
Deze vertaling impliceert een regelmatige
aandacht voor een begeleiding van de gedetineerden door het gevangenispersoneel, kortweg
een adequate bejegening van de ingeslotenen.
Deze bejegening vindt allereerst plaats in de
dagelijkse omgang met de gedetineerde dOOl de
bewaarder en glOepsleider, tijdens de arbeid, het
onderwijs, het vormingswerk, de sport en de
aktieve en passieve rekIeatie,

trictspsychiatrische dienst per anondissement

reklasseringsinstellîngen van advies omstrent de
nazorg"

Tot de verdere taken van de districts- en gestichtspsychiater behoren (al dan niet op verzoek):
Het verstrekken van inlichtingen over de
geestestoestand van ingeslotenen aan de directeuren van de penitentiaire inrichtingen

Een bejegening dus door het executieve per-

11
Iq

soneel, onder leiding van de directie van de in-

I1

dienst ten behoeve van het gevangeniswezen en

richting
De medische, psychiatrische en psychologische
de reklassering.
Bij binnenkomst van een gedetineerde in een
inrichting wordt deze door de gestichtsarts lichamelijk onderzocht waarbij tevens de geschiktheid voO! bepaalde arbeid en voor deelneming aan lichamelijke oefeningen en sport bezien wordt, het onderzoek heeft ook tot doel
eventuele besmettelijke ziekten op te sporen,
Aan iedere inrichting is een geneesheer ver-

bonden terwijl in vrijwel ieder gesticht verplegend personeel aanwezig is,

Indien bij een gedetineerde een indicatie tot
ziekenhuisopname bestaat dan kan deze opname
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Advies geven over de bejegening van gedetineerden .
Het geven van advies aan directie en penitentiair
consulent omtrent plaatsing en overplaatsing,
De Rechter-CommissaIis verzoeken een psychiatrisch rapport van een verdachte te doen
uitbrengen"
Het bewerkstelligen van een opname in een psyû'ltiatrische inrichting zo dat voor een gedeti-

neerde noodzakelijk mocht zijn.

Orde en regelmaat
Het scheppen en handhaven van orde wordt op
een andere wijze benaderd dan vroeger. Er
wordt niet meer een aantal gedragsregels zonder
meer opgelegd; de ordehandhaving bestaat niet
meer alleen uit sUIveillance, controle en repressie.

Men beseft dat het belangrijk is bij de gedetineerden begrip aan te kweken voor het doel en
de noodzaak van een - minimaal- aantal voor-

schriften Nadruk wordt dan ook gelegd op informatie, uitleg, verduidelijking van de huisregels door het personeeL
De rol van het personeel bij de handhaving
van de orde is gewijzigd; is moeilijker geworden
Niet meer het automatisme van controle, constateren, rapporteren, maar het kiezen van de
reactie die in eeD gegeven situatie waarschijnlijk

het meest geschikt is om te leiden tot het doel;
aanpassing van de gedetineerde aan de inrichtingsorde, beter nog: aanvaarding van de nood-

zaak van het bestaan van gedragsregels, niet alleen in inrichtingsverband, maar ook in de maatschappij.

Voormalige linnenkamer gevangenis Leeuwarden

Voormalige autoreparatie-werkplaats gevangenis Leeuwarden
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12. Penitentiaire imichtingen 1980 en
hun arbeidsmogelijkheden
Huizen van Bewaring:
Alkmaar (Bergerhout)

Arbeidsmogelijkheden:
Zeilmakerij
Partikuliere arbeid
Almelo
Partikuliere arbeid
Amsterdam (de Schans)
Metaalbewerking
Schoonmaakdienst
Partikuliere arbeid
Metaalbewerking
Amsterdam (de Weg)
Schoonmaakdienst
Partikuliere arbeid
Papierverwerking
Amsterdam (Demersluis)
Kartonnagewerk
Schoonmaakdienst
Arnhem
Zeilmakerij
Houtbewerking
Partikuliere arbeid
Kartonnagewerk
Assen
Partikuliere arbeid
Breda
Partikuliere arbeid
Daghuis van Bewaring
Dordrecht
's-Gravenhage
Penitentiair Selektiecentturn van het
Gevangeniswezen
Partikuliere arbeid
's-Gravenhage

Zeilmakerij
Houtbewerking
Partikuliere arbeid

's-Gravenhage
Jeugdhuis van
Bewaring

Zetterij
Drukkerij
Boekbinderi j
PartikulieIe arbeid

's-Gravenhage
Ziekenhuis

geen arbeid

Groningen
Haarlem H,v"B
Haarlem H v B

n

's-Her'togenbosch
leeuwarden
Vleugel A en B

Daghuis
van Bewaring
Partikuliere arbeid
Vlaggenmakerij
Zeilmakerij
Boekbinderij
Kartonnagewerk
Partikuliere arbeid
Houtbewerking
Partikuliere arbeid
Metaalbewerking
Papielverwerking en
kartonnagewerk
Partikuliere arbeid

Maastricht

Middelburg
Roermond
Rotterdam

Zeilmakerij
Zetterij
Drukkerij
Boekbinderij
Parrikuliere arbeid
Daghuis van Bewaring
Daghuis van Bewaring
Zeilmakerij
PaItikuliere arbeid

Utrecht
"Pieter Baan Centrum"
Psych" Observatie
Kliniek van het
Gevangeniswezen

Partikuliere arbeid

Utrecht Hv.B. I

PapierveI'werking
Partikuliere arbeid

Zutphen

Plasricverwelking
Partikuliere arbeid

Zwolle

Daghuis van Bewaring

Toelichting:
Een daghuis van Bewaring is slechts overdag in gebruik voor opneming van vomlopig gehechten ten
behoeve van de contacten met Justirionele autoriteiten, de laadsman, de reklassering en familieleden,
Het "Pieter Baan Centrum" te Utrecht is bestemd
voor:
a opneming van psychisch gestoorde gedetineerden
t b ,v, de kiinische observatie
b, opneming van voorlopiggehechten op verzoek van
de rechtbank t b"v de samenstelling van psychiatrische voorlichtingsrapporten
In het "Pieter Baan Centrum" worden zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden opgenomen
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Gevangenissen:
Alkmaar "Schutterswei"

Breda "De Boschpoort"

Grave "De Raam"

's-Gravenhage

Hoorn "Oostereiland"

Sevenum" Ter Peel"

Veenhuizen
"Esserheem"

Veenhuizen "Norgerhaven"
tevens Rijkswerkinrkhting

Veenhuizen
"Groot Bankenbosch"
tevens Rijkswerkinrichting
Vught "Nieuw Vosseveld"
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Winschoten
"Noorder schans "

Arbeidsmogelijkheden:
Zetterij
Offsetdrukkeri j
Boekbinderij
Partikuliere arbeid
Partikuliere arbeid
(bouw nieuw
arbeidscenuum)
Onderhoud plantsoenen
Buitenarbeid
Partikuliere arbeid
Boekbinderij
OffsetdIukkeIij
Parrikuliere arbeid
Houtbewerking
Zeilmakerij
Zakkenreparatie
Partikuliere arbeid
Tuinderij
Onderhoud terreinen
Houtbewerking
Schoonmaakdienst
Houtbewerking
Metaalbewerking
Schilderwerkplaats
annex moffelinrichting
Betonbedlijf
Zeilmakerij

Zutphen

Jeugdgevan~

gems

Zeeland (N. BI )
Penitentiair Trainingskamp
"De Corri dor"

Penitentiaire
open inrichtingen
Almelo "Niendure"

Hoorn "De Sluis"

Mach, zakkenstopperij
Zetterij
Drukkerij
Binderij
Partikuliere arbeid
Bos-, land- en tuinbouw
Partikuliere arbeid

Roermond" Te Roer"

Warnsveld
"De Graafse Kamp"
Almen "De Rozenhof"

Houtbewerking
Metaalbewerking
Schilderswerkplaats
annex moffelinrichting
PapietVelwer king
Werkzaamheden t.b,v
de Rijksgebouwendienst

Penitentiaire half-open
inrichtingen:

I

Veenhuizen "De Fleddervoort"

Leerbewerking
Houtbewerking
Partikuliere arbeid
Houtbewerking:
opleiding en produktie
Metaalafdeling:
opleiding
Schildersafdeling:
opleiding en produktie
Metaalbewerking:
opleiding en produktie
Autobedrijf:opleiding
Tuinderij
Tewerkstelling van groepen gedetineerden bij de
uitvoering van bepaalde
bouwprojecten (ook buiten de inrichting) zoals
kinderspeelplaatsen, kinderboerderijen, zwembaden e.d.
Arbeidsmogelijkheden:
Tewerkstelling bij werkgevers buiten de inrichting
Tewerkstelling bij werkgevers buiten de inrichting,
Tewerkstelling bij w~rk
gevers buiten de inrichting
Tewerkstelling bij werkgevers buiten de inrichting,
Tewerkstelling bij werkgevers buiten de inrichting,

Arbeidsmogelijkheden:
Wasserij

13 . Gevangenissen voor vrouwen

Wel werd er steeds in de 1ge eeuw op aangedrongen om ook Huizen van Bewaring speciaal

Vrouwelijke gevangenen werden eertijds, net
zoals mannelijke gevangenen, opgesloten in de
kasteel-, poort- of stadhuisgevangenissen. Toen
de tuchthuizen in de 16e en 17e eeuw opgericht
werden kregen vrouwelijke tuchtelingen een
plaats in een apart gedeelte van het tuchthuis of
werd er een op zichzelf staand spinhuis voor

voor vrouwen in gebruik te nemen doch het bleef
er bij om in de cellen welke voor vrouwen be-

vrouwen opgericht.
Bij de Organisatie van het Gevangeniswezen

Thans fungeert een der torens van de penitentiaire inrichtingen te Amsterdam als gevangenis
voor vrouwen, Deze toren bestaat uit eèn aantal
paviljoens waarvan een dient tot Huis van Bewa-

1821 werd het gesticht te Gouda als vrouwengevangenis bestemd, het deed als zodanig dienst
tot 1861. In dat zelfde jaar werd de gevangenis
Woerden in gebruik genomen als VIouweogevangems"
De gestichtenwet van 1884 wees de gevangenis Rotterdam als gevangenis voor vrouwen
aan terwijl bovendien het Huis van Arrest te

Gorichem

bijzondere

strafgevangenis

vrouwen werd

voor

stemd waren aparte sloten te zetten, de sleutel
was in handen van een bewaarster. later kregen
meer en meer Huizen van Bewaring een
"vrouwenkwartier" "

ring, dit paviljoen telt 20 cellen De overige
woonpaviljoens tellen ieder 10 cellen . Voor
vrouwelijke gedetineerden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de (eenvoudige) arbeid, ook worden sport, recreatie en andere ontspanning niet vergeten,

Het Huis van Bewaring te Groningen heeft
plaats voor ongeveer 10kortgestrafte vrouwen

terwijl het Huis van Bewaring te Maastricht
eveneens een afdeling voor vrouwen kent,
Penitentiaire inrichting te Amsterdam
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GOEDE RECREATIE
IN DE VROUWENGEVANGENIS.
In de vrouwengevangenis te Rotterdam is iets gebeurd.

dat de vermelding in dit Maandblad waard is" Daar is een
.. Eigen avond van de Vrouwen" gegeven"
Al maandenlang was men bezig aan de vool'bereidingen:
zang van het koor onder leiding van onze Rotterdamse zang··

paedagoge. Mevrouw Grimberg-Huyster. rythmische gymnastiek en "volksspelen". onder leiding van de gymnastiek ..

lerares Mej. v. d . Velden. zo ook volksdansen en rythmisch
balspeL Alles was prachtig ingestudeeId en voorbereid . Het
tweestemmige kool' zong mooie. vrolijke liederen. die door de

opgewekte leiding van Mevr' Grimber g door weldra alle
vrouwen weI'den meegezongen" De opgewektheid verkeerde
in vrolijkheid. toen op vet'Zoek van de leidster nu de gasten
ook eens hun zangkunst moesten vertonen, Wat ze bI'aat

deden. Wat daarna vertoond werd op 't gebied ';an gymnastiek en dansen, was werkelijk fantastisch, De vrouwen, in
passende JUI'ken met eigen-genaaide witte schoentjes aan en

een kIansje in het naar. genoten . Ze herkenden zichzelf niet
en voelden zich zichtbaar gelukkig. Na de pauze kwamen de
volksspelen aan de beurt. waaraan ook de aanwezige heren

in een afzonderlijk nummertje deelnamen. Het werd een grote
pret. veel gelach .
En toen tot slot allen. ook de enkele dames .. genodigden.
meededen aan een ,rondedans in de kring. was de vreugde

algemeen, Daarna, als waaI'dig eind van deze vI'olijke avond.
een Taptoe. eerst voor'gezongen doO[' Mevrouw Gl'imberg

daarna door allen samen staande herhaald.
Is dit alles nu de vermelding waard? Is het niet dwaas.
belachelijk. zo'n feest in de gevangenis? Nee. het is nl e t
dwaas of belachelijk. het is g 0 ed. Behalve de gezonde
kinderlijke

vrolijkheid.

die

de

mensen

eens

even

uit

hun dagelijkse sleur haalt. geeft het hun moed. zich weer
enige uren gewoon-mens te kunnen voelen" En daarnaast is
de paedagogische waarde van zo'n heel experiment niet te

onderschatten. Om te beginnen hebben alle Vlouwen. die
gI'oepsgewijs iets ten beste gaven. zich bij haal' oefeningen
moeten leren aanpassen aan elkaar, zich naast elkaar moe,
ten leren voegen, onbeheerste bewegingen en uitroepen moeten nalaten. eoz" enz, En dan: wat hebben de bewaarsters
zich voor dit feest moeten inspannen wat hebben ze veel voor
en met de gevangenen moeten doen! Het kan immers niet

anders. of dit moet de hele stemming in het gebouw ten goede
komen en mèt de stemming de hele uitwerking van de straf
En dus: een kleine. goede praestatie in het kader van de vernieuwing Daarom vermeldenswaard,
De vrouwen hebben zich de VOOl' hen getrooste moeite en

de gegeven vlijheid waard getoond: el' is geen wanklank ge··
hoord
We hopen, dat deze .,vrouwenavond" een traditie zal worEEN DÈR GENODIGDEN

den.

Overdruk Maandschrift voor het Gevangeniswezen 1952/
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Hoofdstuk IV
Van Genootschap ter Zedelijke Verbetering der
Gevangenen tot Reklassering

In de beginjaren van 1800 toen het oprichten van
Geilootschappen zeer in de mode was, werd op-

gericht het "Genootschap ter Zedelijke Verbetering der Gevangenen" door drie bevriende
kooplieden Suringer, Nierstrasz en Warnsinck
Het doel van het Genootschap was:
Bezoeken brengen aan gevangenen,

Mr H. de Wildt
Mr P Woiterbeek.
Het Genootschap zal zeer zeker met de keuze
van vooral de Buitengewoon hoofdbestuurders
gelukkig geweest zijn daar hieronder gevangenisdeskundigen waren

Verspreiding van geschikte lectuur onder
gevangenen,
Geven van onderwijs en godsdienstonderWIJS aan gevangenen"

Een der eerste "hulpgevallen" van het Genootschap was het verstrekken van een financiële

bijdrage in de reiskosten Nederland-Suriname
aan een zekere F..A.,D" dit op verzoek van de

Officier van Justitie van Arnhem. In Suriname

Het ontwerp tot oprichting van het Geuootschap werd aan Koning Willem I gezonden men deed in die tijd niets buiten de Koning -

zou deze D" onder toezicht gesteld worden van

maar toen het driemanschap taal noch teken van
de vorst hoorde ging men er toe over duizenden
exemplaren van het ontwerp aan vooraanstaanden te versturen,

Een ander geval was dat van de uit de Alkmaarse
gevangenis ontslagen )S. Aan hem werd reisgeld

T oen het aantal betalende leden, (contributie
f 2,60 per jaar) 2600 bedroeg overhandigde Suringer Koning Willem I tijdens diens bezoek aan
leeuwarden een verzoek tot goedkeuring voor
de oprichting van het Genootschap. Eerst in
oktober 1823 liet de Koning weten geen bezwaren tegen de oprichting te hebben maar niet in
kan gaan op het verzoek Prins hederik tot beschermheer te benoemen, De post Buitengewoon

Hoofdbestuurder aanvaardden:
Staatsraad Baron Fagel, oud-voorzitter van
de Commissie van Inspectie der Gevangenissen,
Staatsraad MI. P.J. de Bije, buitengewoon
Staatsraad,
Generaal van den Bosch, leider van de
Maatschappij tot Weldadigheid,
Gijsbert Karel, Graaf van Hoogendorp.

het Genootschap .

verstrekt om naar Boston te reizen" Uit latere

berichten bleek dat deze gevangene na veel omzwervingen in Duitsland terecht was gekomen,
echter niet direct om een nieuw, beter leven op te
bouwen,

Toch zeggen enige jaren de notulen over deze
man dat hij: "thans gene reden tot bijzondere
zorg oplevert, in een voor hem geschikten stand
geplaatst, schijnt hiÁ de weg van vroegere loszinnigheid en daarmede gepaard gaande ontrouw te hebben verlaten".
Hoewel er grootse plannen waren om uit de
gevangenis ontslagenen onder te brengen in een
toevluchtsoord, een kolonie, mislukten deze

plannen..
Wel kon een aantal jeugdigen, ontslagen uit de
gevangenis, een opleiding volgen aan de kweekschool voor de landbouw en de kweekschool
voor de zeevaaltvan MI'.. K Pous te Walcheren"

Als gewoon Hoofdbestuurder van het Genootschap werden aangeworven:

Mr.. M . C van Hall (voorzitter)
L Hamerster Ameshoff (thesaurier)
W.H. Warnsinck (secretaris)
J Teissèdre l' Ange
M.S . Asser
iE. Hovius
)1. Nierstrasz (geen functie)
W.H . Suringer (geen functie)
JE Mollet
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Het standpunt van het Genootschap over cellulaire opsluiting
Het Genootschap ter Zedelijke Verbetering der
Gevangenen is steeds een groot voorstander ge-

weest van de zogenaamde cellulaire opsluiting
omdat zij de mening toegedaan was dat het bijelkaar opsluiten van gevangenen op zalen niets

dan kwaad bracht.
Wel kende ons land enige celgevangenissen,
wettelijk erkend was de cel niet, noch verboden.

In het buitenland zoals in Amerika kende men de
afzonderingsstelseIs: het Aubom- en het Penn-

verschijnt zijn boekje "Gedachten over de eenzame opsluiting van gevangenen" waarin hij er-

sylvaniastelsel, in Pruisen echter staakte men de
bouw van cellulaire gevangenissen, Aanvankelijk was Suringer niet direct een voorstander van

van blijk geeft een absolute voorstander van het
celsysteem te zijn,

Nederland koos uiteindelijk - na jarenlange

het celsysteem, hij zag meer heil in het klas-

"systemenstrijd" - voor het afzonderingsstelsel,

senstelsel wat in de Leeuwarder gevangenis in

in Amsterdam werd in 1850 het Huis van Arrest
als cellulaire gevangenis in gebruik genomen, bij
Wet van 28 juni 1851 werd de cel eerst wettelijk
erkend!

1837 werd ingevoerd
Toch verandert Suringer van gedachten en

naar het waarom is slechts te gissen: In 1842

Gevangenisinterieur omstreeks 1840
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Bezoek aan gevangenen
Gevangenen in de grote gevangenissen hadden
over bezoek vaak niet te klagen: publiek mocht
op bijvoorbeeld marktdagen de gevangenissen
en gevangenen "bekijken" en door gevangenen

vervaardigde handenarbeidartikelen kopen
zoals pijpendoppen, pijpenreinigers en naaldenkokers. Aan dit gebruik werd (gelukkig) in 1824
een einde gemaakt door de regering, goedbedoelde bezoeken van de Genootschapsmensen

Hoewel in het gebouw respectievelijk een man-

denmakerij en een smederij opgericht werd om
de jeugdigen een vak te doen leren vedieten vele
jongens het tehuis In 1865 werd dan ook besloten de inrichting te sluiten.
De behoefte bleef bestaan bij het Genootschap, ondanks de teleurstelling van het Leidse
doorgangshuis, ontslagenen - niet alleen jeugdigen - via een doorgangshuis een plaats in de

DOOI leden van het Genootschap werden de

maatschappij voor te bereiden. Op 27 januari
1903 werd het landgoed ,,'t Groot Woudhuis"
aangekocht en ingericht als doorgangshuis. Op-

bezoeken aan gevangenen gezien als een gele-

genomen werden ontslagenen uit zowel gevan-

genheid ter voorbereiding van de nazorg .

genissen als Rijkswerkinrichtingen.

Verspreiding van lektuur onder gevangenen
Artikel 5, 6 en 7 van het Reglement voor het
Genootschap ter Zedelijke Verbetering van Gevangenen:

Het Genootschap, steeds ijverend voor goed
godsdienst- en gewoon onderwijs, behoorlijke
bibliotheken in de gevangenissen, geregelde bezoeken aan gevangenen, hulp bij ontslag aan
gevangenen heeft bewezen bestaansrecht te hebben ondanks haar aanvankelijke ietwat spotten-

kwamen er voor in de plaats

Het geven van godsdienstonderwijs en gewoon
onderwijs
Werd er sedert de Organisatie van het Gevangeniswezen al wel godsdienstonderwijs en ook
gewoon onderwijs in de gevangenissen gegeven,
het Genootschap voerde in menige gevangenis

doelmatiger onderwijs in, dit in ovedeg en samenwerking met de Colleges van Regenten.
Hulp aan jeugdige ontslagen gevangenen
In 1857 kocht het Genootschap een voormalige
spinnerij te Leiden om dit gebouw te bestemmen

als een soort doorgangshuis voor jeugdige ontslagen gevangenen die dan na een jaar verblijf in
dit huis dienst zouden kunnen nemen bij Marine

of Leger.
De Departementen van Oorlog en Marine wa-

ren bereid om jeugdige ontslagenen in dienst te
nemen mits zij slechts eenmaal veroordeeld wa-

ren en zij zich bovendien een jaar lang goed
gedroegen. Het tehuis in Leiden moest hen hel··
pen aan deze eis van een jaar goed gedrag te

voldoen.
Het doorgangshuis heeft echter slechts enkele
jaren bestaan: De Marine had nogal veel klachten over de jongens uit het tehuis en wilde geen
plaatsing meer van deze jongens uit Leiden"
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de betiteling "klompen- en schoenenreklasse-

ring" . Aanvaardde de regering de aktiviteiten
van het Genootschap in de beginjaren slechts
schoorvoetend, (baat het niet, het schaadt ook
niet) later wordt de samenwerking steeds beter
Nadat het Genootschap bijna 80 jaren als enige
instelling aktief was geweest op het gebied van
de hulpverlening aan gevangenen en ex-gevangenen ontstonden er in de 20e eeuw reklasse-

ringsinstellingen op godsdienstige basis.. (Het
Genootschap stond niet op een bepaalde godsdienstige grondslag).
1914: De afdeling Reklassering van het Leger
des Heils .
1916: De Rooms-Katholieke Reklasserings
Vereniging.

1928: De Protestants Christelijke Reklasserings
Vereniging
Gespecialiseerde reklasseringsinstellingen:
Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs

De Centrale Vereniging (later genoemd de DI.
F S. Meyersvereniging: Reklassering van psychisch gestoorden).
Om tot een grote efficiëntie van de werkzaamheden te komen werd per 1 januari 1976 opge-

richt, De Algemene Reklasserings Vereniging,

De taken van een partikuliere reklasseringsin-

een fusie tussen:

stelling zijn:
Reklasseringsbezoek aan gedetineerden in
het Huis van Bewaring. Doel: gesprekspartner zijn, maatschappelijk isolement

Het Genootschap,
De Rooms-Katholieke Reklasserings Vereniging,
De Protestants Christelijke Reklasserings Vereniging.
Niet aan de fusie namen deel:
De Konsultatie Bureaus voor Alkohol en Drugs
als zijnde instellingen die zich specifiek bezig
houden op het terrein van de volksgezondheid.
De afdeling Reklassering van het Leger des
Heils omdat het Leger des Heils op zich geen
reklasseringsinstelling is maar zich op veel breder terrein beweegt en mede gezien haar internationale hiërarchische struktuur,

Zoals reeds aangehaald liet de regering tot ongeveer 1900 hulp alleen maar toe, in 1905 verleende zij evenwel financiële steun hetgeen vaststellen van regelingen nodig maakte.
Omdat thans de Staat met de reklasseringsverenigingen samenwerkt en deze subsidieert is er

een staatsorgaan waaronder dit werk res-

verminderen, verbindingspersoon zijn met

de vrije maatschappij .
Voorlichting geven in strafzaken.. Doel: De
rechter inzicht geven in de persoon en om-

standigheden van de dader.
Begeleiding gedurende de proeftijd .
Bij een voorwaardelijke veroordeling en een
voorwaardelijke invrijheidstelling worden
voorwaarden gesteld, overtreding van deze

voorwaarden kan leiden tot tenuitvoerlegging
van het vonnis"
Deze voorwaarden zijn:
Algemene voorwaarden: geen nieuwe straf-

bare feiten plegen .
Bijzondere voorwaarden: Opname ter verpleging in een inrichting Zich gedurende de
proeftijd gedragen naar de aanwijzingen die gegeven worden door de instelling die met de begeleiding belast is .

sorteert:

De Directie I . B.R. en Reklassering van het
Ministerie van Justitie met als hoogste adviesorgaan de Centrale Raad van Advies
voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reklassering.
In elk arrondissement is een Reklasseringsraad
(een regelend overheidsorgaan) met als taken:
Richting geven aan alle reklasserings-aangelegenheden in het arrondissement en het
aanmoedigen van initiatieven
Uitbrengen van adviezen aan autoriteiten en

instellingen.

Algemene voorwaarden worden steeds opgelegd . Bijzondere voorwaarden kunnen worden
opgelegd.
Een voorlichtingsrapport kan aangevraagd
worden door:
De officier van Justitie als er geen gerechtelijk
vooronderzoek is
De Rechter Commissaris als el een gerechte-

lijk vooronderzoek is.
De Rechtbank ter zitring.
De verdachte of diens raadsman
Ambtshalve kan de reklasseringsraad opdracht

Bevorderen van samenwerking tussen de re-

geven tot het opmaken van een voorlich-

klasseringsinstellingen onderling en met instellingen in wijder verband.
Toezien dat reklasseringshemoeienissen

tingsrapport .

worden getroffen voor aiien in het arrondis-

sche voorlichting die kan worden verzorgd dom:

sement die dit nodig hebben, speciaal ten

een partikulier psychiater,

aanzien van reklasseringsbezoek, nazOIg en

een partikuliere of overheidsinrichting,
een forensisch psychiater in dienst van het Ministerie van Justitie,

voorbereiding voorwaardelijk ontslag.
Het regelen van de voorlichting in strafzaken.

Naast de sociale voorlichting is er de psychiatri-

de Psychiatrische Observatie Kliniek te Utrecht.
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Het verzoek om voorlichting moet ingediend
worden bij de Reklasseringsraad die, rekening
houdend met de wensen van de verdachte, een
partikuliere reklasseringsinstelling inschakelt of
eeD rijksreklasseringsambtenaal' el' mee belast..
Partikuliere reklasseringsinstellingen mogen
op eigen initiatief geen voorlichtingsrapporten
uitbrengen döch kunnen de Reklasseringsraad
wel om opdracht vragen met betrekking van de
kliënt met wie men bemoeiingen heeft

Voor specifieke overheidstaken en eventuele
aanvuiling op de aktiviteiten van de partikuliere
reklasseringsinstellingen heeft het Min van Justitie eigen reklasseringsambtenaren in dienst, de
zogenaamde Rijksreklasseringsambtenaren"

Zij kunnen verbonden zijn:
aan eeD reklasseringsraad,

aan een gesticht,
in algemene dienst,
De vroegere sociaal ambtenaar bij een Huis van

Bewaring of gevangenis is thans RijksreklasseRijksreklassetingsambtenaren
Partikuliere reklasseringsinstellingen maken gebruik van bezoldigde, opgeleide beroepskrachten (maatschappelijk werkers) en eventueel van
onbezoldigde vrijwillige medewerkers
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ringsambtenaar in algemene dienst"
De Canselarij van Friesland (te I eeuwarden) heeft van 18241889 als Huis van Bewaringdienstgedaan ,Daarna kreeg het

gebouw de bestemming van Rijksarchief voor de provincie
Friesland en doet thans dienst ah fJerzetsmuseum
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Hoofdstuk V
Veenhuizen:
Van bedelaarskolonie tot penitentiaire inrichting
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De Maalschappij tot Weldadigheid
Aan het begin van de 1ge eeuw toen werkloosheid, armoede, bedelarij en de aanwas van be-

delarij bijzonder groot waren, wilde Graaf Van
den Bosch deze verschijnselen afdoende bestrij-

lvleer en mee!' kwam de Maatschappij in geldzorgen en alle zeilen moesten bijgezet worden
om de zaak weer gezond te krijgen, men ging er
zelfs toe over om gestichtsprodukten, voorheen

den door werklozen en armen te koloniseren in

altijd voor eigen gebruik bestemd, op de vrije
markt te verkopen . Ook werd in Veenhuizen een
stoomspinnerij gevestigd doch deze fabriek

de veengebieden tussen Steenwijk en Groningen.

bracht geen wins t

Daar zouden zij de grond kunnen ontginnen,
bebouwen, een bescheiden hoeve stichten en zich
op die manier een bestaan verwerven

Met de orde en regel was het in de bedelaarsgestichten bijzonder slecht gesteld en nieuwe regels

Ter verwezenlijking van dit plan werd in 1818
opgericht "De Maatschappij tot Weldadigheid"
welke stichting grote weerklank bij de bevolking
ondervond en ook financieel gesteund werd.
Reeds in het oprichtingsjaar werd de eerste
steen van de eerste hoeve gelegd en spoedig
daarna waren twaalf hoeven gereed met daarbij
3 hectaren grond. Iedere hoeve werd bewoond
door een, door tussenkomst van de Maatschappij daarop geplaatst, gezin.

omtrent orde en tucht moesten opgesteld wor-

den
Omdat het bestuur van de Maatschappij het
noch over te nemen financiële maatregelen noch
over nieuwe regels omtrent de orde onderling

eens kon worden trad het voltallige bestuur in
1853 af.

De bedelaarsgestichten als Rijkswerkinrichting
In de eerste jaren verliep alles in de koloniën
geheel naar wens doch na een tijd van voorspoed
kwam de Maatschappij in financiële zorgen ver-

Het is voornamelijk te danken geweest aan de
Utrechtse hoogleraar Ackersdijk dat de bede-

oorzaakt door misoogsten èn door de uitvoering

laarsgestichten door het rijk overgenomen wer-

van een, naar bleek, niet al te gelukkig idee .
In 1822 sloot de regering n.l een overeenkomst met gemeenten die bedelaars en vagebonden "kwijt" wilden. Gemeenten konden bij de

den
Velen keerden zich tegen de "Maatschappij"
toen de oprichting van de koloniën en ook de

regering om plaatsing in de koloniën verzoeken

vestiging van de gestichten ter opname van be-

welke plaatsing dan door tussenkomst van de
Maatschappij bewerkstelligd zou worden .
Aanvankelijk werden de opgezonden bede-

delaars en landlopers een mislukking dreigde te
worden . De Utrechtse hoogleraar sprong in de
bres voor het werk van Graaf Van den Bosch en
bepleitte sterk bij de regering overname van de
bedelaarsgestichten door het rijk

laars alleen in de kolonie "Ommerschans"l opgenomen maar spoedig werden drie gestichten in

de door de Maatschappij aangekochte boerschap Veenhuizen gebouwd om de bedelaars op
te kunnen nemen,

De praktijk leerde echter dat de opgezonden
bedelaars niet in een handomdraai in werkwilli-

In een van zijn overnamevoorstellen schreef hij:

"De 'Maatschappij tot Weldadigheid' heeft belangenloos den Staat geholpen.. Edele mannen
hebben er hunne krachten aan gewijd . Wij hou-

gen waren om te vormen en er bovendien veel
onder hen waren die totaal ongeschikt waren om

den het voor ene misvatting wanneer men in de

in de landbouw of in een van de koloniefabrieken tewerkgesteld te worden.

te zien dan een proef ter verzorging van armen
door welwillende mannen genomen in het belang, maar ook voor rekening der natie",

1 Een kolonie nabij Ommen Thans rijksasiel voor ter beschikking van de regering gestelden
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koloniën van Weldadigheid iets anders vermeent

In 1859 werden de door de "Maatschappij" opgerichte bedelaarsgestichten te Veenhuizen en

het gesticht nabij Ommen door het rijk overge··
nomen, Bepaald werd dat opgenomen werden:
Wegens bedelarij en landloperij veroordeelden
mèt hun kinderen die niet van de ouders gescheiden konden worden;
W-ezen;
Armen, niet krankzinnig zijnde en niet wegens

bedelarij of landloperij veroordeeld
Veenhuizen, strafgesticht, weeshuis en ar-

menhuis, werd bevolkt door allerlei slag mensen: oud, jong, mannen en vrouwen Hoewel
mannen en vrouwen apart gehuisvest moesten

worden werd hieraan vaak niet de hand gehouden"
Tussen 1869 en 1886 kwamen belangrijke
verbeteringen tot stand:
Er kwam een einde aan de wezenverpleging ,
Mannen werden volkomen van vrouwen ge-

scheiden"
De overplaatsing van de vrouwen naar de
voormalige militaire gevangenis te leiden"

moeilijkl,eden "p, het loon;verd in gangbare
nederlandse munt uitbetaald maar omdat dit de
verpleegden gelegenheid gaf om aankopen te
doen bij marskramers die wel op het gestichtsterrein kwamen ging men over tot betaling in

"gestichtsgeld" en enkel in gestichten geldig"
Omdat ook hiervan verpleegden misbruik
maakten ging men maal' weet' tot betaling in

klinkende munt over tot in 1886 bepaald werd
dat de inkomsten en uitgaven van de verpleegden
administratief verrekend dienden te worden,
Voeding kwam zoveel mogelijk van eigen
grond en het benodigde brood in eigen bakkerij
gebakken . In de gestichtskantine konden verpleegden iets kopen zoals zout, boter of spek
In de niet voor de arbeid bestemde uren mochten
de verpleegden zich op de zalen bezighouden met
dammen of halma, ook mocht een, door personeel uitgezocht, boek uit de gestichtsbibliotheek gelezen worden.,
Er waren overigens zeer weinig verpleegden

die lezen konden, wel werd lager onderwijs geDoor laatstgenoemde maatregel was Veenhuizen strafinrichting (Rijkswerkinrichting) voor
enkel mannelijke bedelaars geworden,
De verpleegden zoals men de bewoners van
Veenhuizen noemde waren ondergebracht in de
drie Veenhuizer gestichten Veenhuizen i, ii en

m
leder gesticht bevatte een aantal zalen bestemd als verblijfszaal èn als slaapzaal Verpleegden sliepen in hangmatten, voor ouderen
waren kribben aanwezig, In later jaren werden

aparte slaapzalen in de gebouwen ingericht .
De verpleegden werden flink aan het werk
gezet en arbeid was in Veenhuizen voldoende
aanwezig: men kon terecht in de landbouw,

geven door een onderwijzer, Van de tien aan het

gesticht verbonden onderwijskrachten was een
belast met het geven van lager onderwijs aan de
verpleegden,. De andere onderwijzers gaven les
aan de ambtenaarskinderen.
Voor de dienst in en om de inrichtingen was

nogal wat personeel nodig in aanmerking nemende dat de verpleegdensterkte tussen 1870 en
1900 in de duizenden liep . De buitenbewaking
werd verzorgd door een brigade marechaussee
en een aantal rijksveldwachters, militairen bezetten '8 nachts posten rondom de gebouwen en

bij de directeurswoning,
Voor een goed verloop van de arbeid was

tuinbouw, de smederij, de meubelmakerij, de

al'beidspersoneel aanwezig terwijl zaalopzieners
met het toezicht in de zalen waren belast.,

kuiperij, de klompenmakerij, de kleermakerij, de
bakkerij en een verpleegde kon tewerkgesteld
worden als aardappelschiller, Sjouwer of
schoonmaker,
AI naar gelang van de aard der werkzaamheden kon een loon verdient worden tussen 6 en 18
cent, de verdienste kon oplopen tot 40 cent per
dag"
De betaalwijze leverde aanvankelijk nogal wat

De penitentiaire inrichtingen Veenhuizen
Wettelijke regelingen het gevangeniswezen aangaande en in de loop der jaren tot stand gekomen
(en gewijzigd) zijn vanzelfsprekend ook voor de
Veenhuizer gestichten van kracht als zijnde inrichtingen behorende bij het gevangeniswezen
sinds 1359.,
Wèl weken de regelingen voor de Rijkswerk113

nister kan hierop een uitzondering maken, mits
de gedetineerden, die wt de bijkomende straf van
plaatsing in een Rijkswerkinrichting zijn veroordeeld, van de andere gedetineerden afgezonderd
blijven Voor bepaalde doeleinden kunnen gedetineerden die tot de bijkomende straf van
plaatsing in een Rijkswerkinrichting veroordeeld zijn, echter met andere gedetineerden in
gemeenschap worden gebracht" .
Plaatsing in een Rijkswerkinrichting kan opgelegd worden bij herhaalde overtreding van artikel 426, 432, 433, 451, 452 en 453 van het
Wetboek van Strafrecht.

inrichtingen hier en daar af van die voor andere
gevangenisinrichtingen" 1
Ook schreef artikel 8 van de Wet tot aanwijzing der gestichten waal' gevangenisstraf, hetzij
hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante
gestichten 1886 voor dat:
"De Rijkswerkinrichtingen en de Rijksopvoedingsgestichten zijn, zoowel onderling, als
van andere in deze Wet genoemde gestichten,
gescheiden" .
De Beginselenwet Gevangeniswezen 1951 (gewijzigd 1976) voegde hier aan toe: "Onze Mi-

Lid Koninklijke Marechaussee

10 JAREN GESTICHTSWACHT
! Juli Cl s is het 10 jaren geleden dat de bezetter begon met het terugtILmen van de Marechaussees uit Veenhuizen. Sedert 1929 waren de leden
\ :1:1 dit Wapen be13st geweest met het bewaken van in de open lucht
1~\\erkg(stc1de gedetineerden. Desondanks vond de bezetter dat dit werk
likt tot de taak van een politiebeambte behoorde
Tengevolge van deze maatregel waren de Hoofddirecteur ,en Directeu;, n wel genoodzaakt zelf in de bewaking te voorzien Begonnen werd md
! II zaalopzieners met de buitenbewaking te belasten nadat zij daarvoor
l c'n
speciale opleiding hadden genoten Aan het einde van de bezetting
\\<1S het nieuwe Corps -' Gestichtswacht genaamd 150 man sterk De
leden van het Corps waren meestal personen afkomstig van het door de
he;:ettcr ontbonden leger en de marine, die tijdelijk een onderdak zochten
Dat er dus na de ben"ijding veel mutaties in het Corps voorkwamen
was vanzelfsprekend Temeer omdat degenen die afkomstig v.aren van de
Koninklijke Marine allen zonder uitzondering in militaire dienst werden
teruggeroepen De vacatuI'es werden aangevuld door het in dienst nemen
van leden afkomstig van de B S Gezagstroepen en D G.B R 11 Leden
kel'iden nimmer uit Duitsland waarheen ze door de bezetter waren weggevoerd, terug Sedert de dag van oprichting tot heden zijn 485 personen
in dienst genomen
Na volbrachte opleiding vonden 110 een plaats, meestal als bewaarder
bij het Gevangeniswezen 26 Leden gingen over naar de Rijks- of Ge·
meente.politie 6 werden neplaatst bij bedrijfspolitje '-an grote ondernemingen, zoals, Hr.:morug , ten\ ijl 7 nog dienen bij de douane Momenteel
is het Corps 91 man sterk Uit één en ander blijkt, dat ongeveer de helft
\'<1n het oantal personen dat bij het Corps in dienst treedt zich in een
ambtdijke functi~ thuisvoelt De andere helft houdt tenslotte toch nog
meel' van de burgerpet.
De datum van oprichting wordt enigszins feestelijk herdacht doordat de
Sportvereniging ,G~w.\" welke vereniging geacht wordt op dezelfde
datum te 2ijn opgericht als het Corps, op 4 Juli a s. van 1600-19 00 uur
receptie houdt in de cantine van het nieuwe legeringsgE"bouw te Esserheem. Het spreekt vanzelf da~ een ieder welkom is, Vele oud-leden van
het Corps worden verwacht De dag wordt besloten met het houden van
onderlinge wedstrijden. L eden van dE: personeelsvereniging "Departement
"all Justitie' met wE:!ke vereniging van ouds prettige relaties b<::staan, zijn
op ~ 5 en 6 Juli d", gast van de ,G!..wa' Op 5 Juli vindt er een voetoal,·
\vldstl ijd plaats lus:;('n Ge\\ a I en D v J. I
.1\1u U!1l din(:r \\ordt dan het ecrste IO·jarig bestaan b(sloten en tredt'll
\,.ij ook dl' komende tijd vastbesloten Ol opgewekt tcgtmoet
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426.. Hij die, telwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, hetzij in het openbaar het
verkeer belemmert of de orde verstoort, hetzij

eens anders veiligheid bedreigt, hetzij eenige
handeling venicht waarbij, tot voorkoming
van gevaar voor leven of gezondheid van der-

den, bijzondere omzichtigheid of voorzorgen
worden vereischt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete
van ten hoogste vijf en twintig gulden .
Indien tijdens het plegen van de overtreding
nog geen jaar is verloopen, sedert eene
vroegele veroordeeling van den schuldige
wegens gelijke of de in aItikel 453 omschreven overtreding onherroepelijk is geworden,
a) wordt hij gestIaft met hechtenis van ten
hoogste twee weken. (Stb . 1885 n° 118, a 21..
- St. 309,453)

432 . a) Met hechtenis van ten hoogste
twaalf dagen wordt gestraft:
1°.. als schuldig aan bedelarij, hij die in het
openbaal bedelt;
2°. als schuldig aan landloopetij, hij die
zonder middelen van bestaan rondzwelft. (e. P. 260 v . ; Stb. 1854 n° . 102,
a.19).
433, Bedelarij of landloopetij, gepleegd
door drie of meer personen boven den leeftijd
van zestien jaren, wordt gestraft met hech-

tenis van ten hoogste drie maanden (e. P 269
v.; Stb. 1854 n°. 102, a. 19).
434., De schuldige aan eene der in de beide
vorige artikelen omschreven overtredingen
kan bovendien, zoo hij tot werken in staat is,
tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting worden veroordeeld vaQl' ten hoogste drie jaren.,

nIEL VI.
Overtredingen betreffende de zeden
45 L Met hechtenis van ten hoogste dtie
dagen of geldboete van ten hoogste vijftien
gulden wordt gestraft:
1 hij die in het openbaar voor de eeIbaalheid aanstootelijke liederen zingt;
2°. hij die in het openbaar voor de eelbaarheid aanstootelijke toespraken
houdt;
0

3° hij die op eene van den openbaren weg

zichtbare plaats voor de eerbaarheid
aanstootelijke woorden of teekeuingen stelt
(Sr. 239) .
452, De bordeelhouder die in het huis
waarin hij zijn bedrijf uitoefent, eene niet tot
zijn gezin behoorende vrouw opneemt, zonder haar vooraf, op voor haar verstaanbare
wijze, in tegenwoordigheid van den burgermeester of van den door dezen aangewezen

ambtenaar, op diens bureel te hebben bekendgemaakt met het bedrijf dat in dat huis b)
wordt uitgeoefend, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste dIie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden
453" c) Hij die zich in kennelijken staat
van dronkenschap op den openbaren weg bevindt, wordt gestIaft met geldboete van ten
hoogste vijftien gulden .
Indien tijdens het plegen van de overtreding
nog geen jaar is verloopen, sedert eene

vroegere veroordeling van den schuldige wegens gelijke of de in altikeI 426 omschreven
overtreding onhenoepelijk is geworden, kan,

in plaats van de geldboete, hechtenis van ten
hoogste drie dagen worden opgelegd .
Bij tweede herhaling binnen eeu jaar nadat
de eerste veroordeling wegens herhaling onhelroepelijk geworden is, wordt hechtenis
van ten hoogste twee weken opgelegd.
Bij derde of volgende herhalingen gepleegd
telkens binnen een jaal nadat de laatste veroordeling wegens tweede of volgende hel haling onherroepelijk geworden is, wOIdt
hechtenis opgelegd van ten hoogste drie weken en kan de schuldige daarenboven, zoo hij
tot werken in staat is, tot plaatsing in eene
rijkswerkinrichting worden veroordeeld voor

ten hoogste een jaar. In geval van herhaling
van overtreding na te zijn geplaatst gewOIden
in eene rijkswerkinrichting, vangt de termijn
van een jaar, bedoeld in de vorige zinsnede,

aan op den dag van het ontslag uit de Iijkswerkinrichting, (Stb. 1885 n° 118, a . 22 - Sr.,
32,252,426)
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De bijkomende strai: Plaatsing in een Rijkswerkinrichting wordt de laatste jaren weinig
meer opgelegd . Een overzicht op 11 dec. 1964
geeft het volgende beeld:
Gesticht:
Middelburg,

Veroordeelden tot
Rijkswerkinrichting.

o

Gevangenis en

Rijkswer kim.
Veenhuizen,

12

Rijkswerkim
"Bcrgveen"
Veenhuizen,

o

Rijkswerkinr
"Esserheem" ,
Veenhuizen,

37

Rijkswerkim.
"Norgcrhaven"
Van de penitentiaire inrichtingen fungeren mede

als Rijkswerkinrichting:
Norgerhaven, Groot Bankenbosch

Interieur cellengebouw van de gestichten te Veenhuizen

en Es-

serheem te Veenhuizen"

"De Singel" (een afd. van de z. g . ll.. Bijlmerbajes)
enkel voor vrouwen,
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Brandweerauto R WI
Veenhuizen omstreeks 1930.

Hoofdstuk VI
Geschiedenis van de
Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden
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De geschiedenis van de Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden is in dit boekje zo overzichte-

lijk mogelijk weergegeven zonder daarbij in details te treden"

plaats van zijn zoon Filips, de Graaf van Holland
die ook 'n oogje op FriesÏand had. Noch de
Schieringers, noch de Vetkopers waren op slag
bereid om Albrecht van Saksen als hun Heer te
erkennen, beide partijen hadden bijzonder

Zij die een bepaald onderwerp "uit willen diepen" verwijs ik gaarne naar het Rijksarchief voor

slechte ervaringen met vreemde heren en hun

de provincie Friesland alwaar de gevangenisarchieven zich bevinden, De "Inventaris van de
Archieven van de Instellingen van het Gevangeniswezen in leeuwarden, Heerenveen en

ten tussen de Schieringers en Vetkopers teneinde

krijgsvolk Er werd dan ook een verbond geslode Hertog buiten de Friese grenzen te houden.
Tegenslag voor Albrecht van Saksen die zijn
toevlucht tot een krijgslist nam om toch in

Sneek 1812-1953 van de heer Sj. de Haan, medewerker bij genoemd Rijksarchief is voor na-

Friesland te komen.

slagwerk onmisbaar

In Zwolle bevonden zich nogal wat verdreven
Vetkopers die op een gelegenheid wachtten om
naar hun geliefde Friesland terug te keren In
Harderwijk lagen in diezelfde tijd veel vreemde

Eeuwenlang is Friesland verdeeld geweest in
twee partijen die elkaar hevig bevochten: De
Schieringers en de Vetkopers.
Bloedige binnenlandse oorlogen woedden in
Friesland, moord, plundering en brandstichtingen waren aan de orde van de dag.
Aan het eind van de 15e eeuw waren deze

soldaten te wachten totdat iemand hen voor een

of andere oorlog nodig had . De Hertog liet deze
huursoldaten aan de Vetkoperse ballingen aanbieden om hen zonder betaling naar Friesland te
brengen, wel zouden ze zoveel mogelijk mogen

oorlogen zo hoog opgelaaid dat Keizer Frederik
de I1Ie (tot wiens grote rijk destijds Friesland

roven en plunderen als hen lief was

behoorde) een gezant, Otto van Langen, naar
Friesland stuurde om vrede tussen de partijen te

vreugde van de Hertog .
In Friesland aangekomen roofden, plunderden, brandstichtten en moordden de soldaten
dan ook op een vreselijke manier, hoofdzakelijk
bij de aanhangers van de Schietinger partij.
De Vetkoperse bannelingen kregen - natuurlijk - van deze wandaden de schuld en de Schie-

bewerkstelligen. Door de plotselinge dood van
Keizer Frederik werd helaas geen orde op zaken
gesteld.
Keizer Maximilliaan, opvolger van keizer Frede-

rik, pakte de Friese zaken krachtig aan Otto van
langen kreeg opdracht om de Friezen te laten
weten dat zij uit hun eigen midden een Potestaat
konden kiezen of, zo ze daartoe niet in staat
waren, de keizer een Heer over Friesland zou
benoemen

Otto van 1 angen belegde een landdag te Sneek
en de daar verschijnende Schieringers beriepen
Juw Dekema als Potestaat over Friesland maar,
Dekerna werd door de Vetkopers niet geaccepteerd .
De landdag leidde slechts tot nieüwe moeilijkheden en nieuwe twisten" Keizer Maximilliaan gaf
de Friezen geen tweede kans maar benoemde zijn

roemruchte veldheer hertog Albrecht van Saksen
als Heer over Friesland Een schuld aan de Hertog noodzaakte de keizer hem aan te stellen in
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De bannelingen namen het voorstel aan, tot

ringers waren, uitgeput en verslagen, bereid om

Albrecht van Saksen als hun Heer te erkennen.
Hoe listig ze door de Hertog behandeld waren
wisten ze niet!

Voorlopig stuurde Albrecht van Saksen zijn
rentmeester van Schomburg naar Sneek waar de
rentmeester de belofte van trouw aan de Hertog
van Saksen in ontvangst nam, Daarna vertrok
van Schomburg naar Franeker en nam zijn intrek

in het Sjaardemaslot. Inmiddels had Rienk
Sjaardema - een onechte zoon van Douwe
Sjaardema van Franeker - een aanslag gedaan
op Leeuwarden om deze Vetkoperse stad voor

de Hertog te winnen doch de aanslag mislukte en
Rienk Sjaardema werd met zijn mannen door de
Leeuwarders gevangen en onthoofd. De hoofden
werden op staken in de stad te pronk gezet!

Toch moest leeuwarden in 1499 het hoofd
voor Albrecht van Saksen buigen en de stad legde dan ook in dat jaar de eed van trouw aan de
Hertog af
Een der eerste daden van de Hertog van Saksen was het bouwen van een sterkte om
leeuwarden in bedwang te houden.. Dit blokhuis
werd gebouwd ten zuid-oosten van de stad en
werd opgetrokken uit materiaal van de door de
Saksers elders ingenomen stinsen" De dwangburcht bestond uit meerdere gebouwen zoals:
een hoofdgebouw bestemd tot woonhuis van de
Hertog of zijn plaatsvervangeI, kazernes, voorraadschuren, paardestallen, een kapel, een korenmolen enz" Het geheel was omringd door een
aarden wal waaromheen grachten, op de hoeken
van de wal bevonden zich hoektorens. I oegang
tot het blokhuis verschafte een ophaalbrug terwijl vanuit de zuid-oostelijke hoektoren via een
noodbrug de stad eveneens te bereiken was .
Jarenlang hebben de Leeuwarders zich moeten ergeren aan deze dwangburcht, teken van
vreemde overheersing"

Het BLokhuis omstreeks 1550

Het BLokhuis omstreeks 1600

In 1580 gelukte het de leeuwarder burgemeester, tevens kapitein van de burgerwacht,
Adje lambertsz., het blokhuis in te nemen De
sterkte werd niet vernietigd maar de gebouwen
werden ten dienste van de stad in gebruik genomen. Het hoofdgebouw - vanaf toen nog steeds
"het blokhuis" genoemd - kreeg een bestemming als gevangenis, in de volksmond "het hondegat" ,
Tegen de voorgevel van het blokhuis werd een
schavot en een galg opgericht ten behoeve van
door het Hof van Friesland bevolen terechtstellingen.
In 1783 werd het blokhuis helemaal verbouwd
en uitgebreid en kreeg in totaal 10 zalen en 14
vertrekken voor gevangenen,
Het blokhuis verloor in 1824 haar bestemming omdat in dat jaar het Kanselarijgebouw
aan de Tweebaksmarkt ingericht werd als Huis
van Burgerlijke en Militaire Verzekering. Na een
verbouwing, waarbij schavot en galg weggeruimd werden, ging het gebouw als woning
voor de gevangeniskomrnandant dienen" Toen
in 1870 de gevangenis (die zich achter deze woning bevond) werd uitgebreid met een cellenvleugel werd de kommandantswoning afgebroken.
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1. Het tuchthuis van Leeuwarden

I
i

Met de oprichting van een tuchthuis in Friesland
is het een beetje vreemd gegaan en hoewel de
Gedeputeerde Staten van Friesland en het stadsbestuur van Leeuwarden het beide noodzakelijk
vonden dat er een tuchthuis moest komen, de
oprichting daarvan kwam maar moeilijk van de
grond .

puteerde Staten om een "lands 1 lichthuis" op te

richten want elke stad van enige betekenis wilde
zèlf een stads tuchthuis en in feite waren de
vroede vaderen van leeuwarden dan ook blij dat
het "lands 1 lichthuis" niet van de grond kwam,

voeten in de aarde want twee jaren later was er

In allerijl werd dan ook het voormalige klooster
van de Grauwe Begijnen (de tegenwoordige
Westerkerk) als stads tuchthuis ingericht en
werd er in 1600 een ordonnantie uitgevaardigd
dat bedelaars en ander soort vagebonden opgepakt moesten worden en in het tuchthuis opgesloten moesten worden
Omdat echter in het leeuwarder tuchthuis
geen "geboefte" van het platteland geplaatst kon
worden besloten de Gedeputeerde Staten eens bij
het Leeuwarder stadsbestuur te polsen of deze er
iets voor voelde om het stads tuchthuis aan de

nog geen Tuchthuis.
Het stadsbestuur van Leeuwarden was het

provincie over te dragen om er een lands tuchthuis van te maken zodat niet alleen Leeuwarden

niet zo eens geweest met de plannen van Gede-

er profijt van had maar de gehele provincie .

In 1598 diende het Hof van Friesland een voorstel in bij de Gedeputeerde Staten om een ,,1 ands
Tuchthuis" op te richten, de kosten zouden gedekt moeten worden door verkoop van 3 pondematen land bij Makkum. Het voorstel om een
Tuchthuis op te richten vond algemene bijval, de
verkoop Van het land had kennelijk nogal wat

Van de stinsen die tijdens de Schieringer en Vetkoperse oor··
logen zo'n belangrijke rol speelden is hier en daar slechts de

toegangspoort overgebleven. voorzien van het wapen van
een roemrijk geslacht (Toegangspoort Sjucksma-State bij
Waaxens)
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Artikel 1 van het tweede deel van het TuchthUisreglement
van 1610 bepaalde dat een gedeelte van het tuchtHuisgebouw
moest dienen als" Werck- ende Ambachtshuys"
o
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dich leuen,andere"lastich ,te wefen, 'cnde
daer:' na "toC quade aenflagen ende faiéten:
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Voor een overdracht voelde Leeuwarden niets
maar wilde, als dat beslist moest, wel enige
"platte lands delinquenten" opnemen. Hiermee
namen Gedeputeerde Staten geen genoegen en
besloten dan ook op de landsdag van 20
augustus 1608 tot: " Oprichting van een Land-

schaps Tuchthuys en de afschaffing van het privé
Tuchthuys der Stad Leeuwarden" .
Voordat de Gedeputeerde Staten tot daadwerkelijke oprichting van een lands tuchthuis overgingen vroegen ze nogmaals Leeuwarden om
overdracht van hun tuchthuis . Leeuwarden wilde nu wel en voor de somma van f 8300,droeg de stad het tuchthuis aan de provincie over
en zal daarbij gedacht hebben: "Beter een half ei
dan een lege dop" want het tuchthuis bleef in
ieder geval binnen de stadspoorten .

Het Amsterdamse luchthuis genoot grote bekendheid, zelfs tot in het buitenland, en had al
voor menig tuchthuis elders "model" gestaan,

Het was dan ouk geen wonder dat tVi'CC Friese
tuchthuisvoogden naar dit tuchthuis togen om te
kijken hoe tuchthuiszaken aangepakt moesten
worden,

In 1610 werd een reglement voor het Friese provinciale tuchthuis samengesteld welk reglement
bestuur, bestemming en inrichring van dit tuchthuis regelde benevens de wijze van opsluiting
van de "tuchtelingen" . Een gedeelte van het gebouw werd tevens bestemd als" Werck ende
Ambachtshuys"~ een soort inrichting waal'
hulpbehoeftigen zich konden melden en er werk
vinden"
Helaas, in 1616 werden de tuchthuisvoogden en
de tuchthuismeesters bedankt voor de bewezen
diensten aan het tuchthuis verleend, want de
zaken waren in het tuchthuis niet zo gelopen als
had moeten zijn! Wat nu precies de reden is
geweest waarom zo spoedig al tot sluiting oveI

Huis van Opsluiting en Tuchtiging Leeuwarden 1875
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moest worden gegaan is moeilijk na te gaan:
Was het bestuur niet capabel, de inrichting ongeschikt of kon men de tuchtelingen niet de baas?
't Is moeilijk te zeggen maar in ieder geval werden de tuchtelingen allemaal ontslagen
Niettemin bleef de behoefte aan een tuchthuis
bestaan maar het heeft bijna vijftig jaren geduurd voordat er weer een tuchthuis was,
In 1661 werd er een nieuw tuchthuis in gebruik genomen en wel achter het oude Blokhuis
en ook van dit tuchthuis werd weer een gedeelte
in gebruik genomen als "Werck ende Ambachtshuys" Maar, ondanks de strenge gestichtsregels was de orde en tucht ook in dit
tuchthuis ver te zoeken Opstandj es, brandstichtingen en ontvluchtingen waren aan de orde
van de dag en in 1754 brandde het gesticht tot
aan de grond toe af waarbij zelfs tuchtelingen
omkwamen
Met de herbouw werd al spoedig begonnen en
enkele jaren later stond op dezelfde plaats een
geheel nieuw tuchthuis . Met dit tuchthuis ging
het stukken beter dan de vorige, zo goed zelfs dat

E

x

T

John Howard er van zei: "dat er waarschijnlijk
in de gehele Republiek niet een zo wel ingericht
Tucht en Werkhuis gevonden werd" . Omdat het
gestichtsbestuur de tuchthuiszaken nauwlettend
in de gaten hield en waar dit nodig was verbeteringen aanbracht kon Friesland er zich rond
1800 op beroemen een bijzonder goed functionerend tuchthuis te hebben.
Het Leeuwarder 1 uchthuis werd in 1810 naar de
voorschriften van de Franse Arrête sur l'Organisation des Prisons ingericht en deels als Maison
de Detention, deels als Maison de Conection in
gebruik genomen
Het bestuur van een gevangenis was in handen
van Raden van Weldadigheden die overigens geringe bevoegdheden bezaten, in de praktijk had
de prefect het voor het zeggen in de gevangenis
Zo was dit ook voor de Leeuwarder gevangenis,
voor het minste en geringste was de goedkeuring
van de prefect vereist,
Na de Franse overheersing in ons land werden
weer Colleges van Regenten als gevangenisbesturen aangesteld, veel veranderde er overigens, ook voor wat beuuf het Leeuwarder gesticht, niet,
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Uit het Refolutie·· Boek der Ed. Mag.
Heereo Sraaten van Vriesland.

OPdoorhet geproponeerde
ter Vergaderinge gedaan
de HeeI'en j,huitenJ' en HllbtT uit de
naam van 't Hof Provinciaal. Is na deliberatie goedgevonden en ver1taan, dat, wanneer CIirnineele Gevangenen by Sententie van 't Hof ter Dood ofte
tot Werken in 't Tuchthuis worden gecondemneert.
en dezelve Gevangenen by zich hebben kleine Kinderen, buiten de Provincie gebooren • het Onder.
houd van zodanige Kinderen zal worden gebracht
tot laste van de fiad 1 eeuwarden ; En word de Magifiroat van voorfz . Stad geordonneerd. zig na den
inhoud deezes te reg uleeren"
Zullende Extract van deezen worden gezonden
aan 't Hof Provinciaal en Magifuaat voorfz.

Aldus gelefolveert op het Landfchaps-huis
den 23 November 1722.
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2. De Gevangenis Leeuwarden
Onder Koning Willem I werd in 1821 het gevangeniswezen georganiseerd en voor de
Leeuwarder gevangenis betekende dit:
Het tuchthuis (Maison de Detention et de
Correction) wordt Huis van Opsluiting en
Tuchtiging bestemd voor krimineel veroordeelde mannen . De gevangenis komt onder de beve-

L
2
3
4

de kommissie over de arbeid.
de bouwkommissie .
de kommissie over de levensmiddelen.
de kommissie voor de kleding- en liggingsstukken
5.. de kommissie voor af- en ontslag .

De namen van de eerste vier kommissies spreken
wel voor zich, met de laatstgenoemde kommissie

bestuur wordt gevormd door een Kommissie van

werd bedoeld: De kommissie die tot taak had
bepaalde gevangenen voor gratie aan te bevelen.

Administratie.

Het bestuur van de Komm.issi~ van Administra-

Deze gevangenisbesturen hadden een vrij grote

tie bezat nJ. deze bevoegdheid, een goed wapen
om de gevangenen onder de duim te houden!

len van een gevangeniskommandant terwijl het

macht en dit kwam doordat de maandkommissaI'Ïs regelmatig de gevangenis bezocht en doordat uit deze Kommissies van Administratie een

Het uit 51 artikelen bestaande "Reglement van
de Orde voor de Vergaderingen de Commissie

aantal bijzondere kommissies gevormd waren
zoals:

leeuwarden en van de werkzaamheden der Le-

De gevangenis Leeuwarden eind 1ge eeuw met de militaire
wacht,

124

van Administratie over de Gevangenishuizen te

den del Commissie" (opgemaakt 3 november
1823 en in werking getreden op 1 januari 1824)
schreef 0 ,ffi, voor dat iedere maandagavond, om
de veertien dagen, des avonds om half zeven

vergaderd werd. Wie niet kwam opdagen moest
f 0,50 boete betalen, wie te laat was f 0,25
Hoewel de provinciale gouverneur (kommissaris van de koning) in feite president van de
Kommissie van Administratie was, fungeerde
meestal de vice-president als voorzitter., De
gouverneur woonde zeer zelden de vergaderingen bij.
Bij toerbeurt velvulden de leden de functie van
"maandkommissaris" en deze maandkommissaris had tot taak alles nauwlettend in de gevangenis in de gaten te houden en er op toe te
zien dat de personeelsleden de bevelen van de
Kommissie van Administratie stipt opvolgden en
zich aan hun instructies hielden. De vice-president was van de taak vrijgesteld .
De wielen van de vroegere L.eeuwarder boevenwagen dienen
thans als kroonlampen in de kerkzaal van het Leeuwarder

Een be1angnjk man van de KOll1mÎssie van
Administratie was ook de "thesarier", alle geldzaken moest hij behartigen en van alles nauw-

keurig boek houden . Hij was het die bij ontslag
van een gevangene deze ter hand stelde wat hem

toekwam. (Dit was dan de zg.n. uitgaanskas).
Zeer regelmatig ook werden nieuw binnengekomen gevangenen voor de Heren van de Kommissie van Administratie geleid om hen vermanend toe te spreken en hen er op te wijzen zich
stipt aan de reglementen te houden,
Er waren nogal wat instructies en reglementen, niet alleen voor de gevangenen, ook voor het

peIsoneeL Enkele eIvan zijn:
Reglement op de kerkdiensten in de -gevangenissen te Leeu war den .

Reglement op het onderbrengen del gevangenen in het Huis van Opsluiting en

I uchtiging in de verschillende strafklassen
Reglement voor de leesbibliotheek.
Instruktie voor de assistent-chirurgijn.
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Omdat de leeuwarder gevangenis uesttmd was
Voor zwaar gestraften moest er het nodige aan de
huisvesting voor de gevangenen, de personeelsvoorzieningen en de arbeidsmogelijkheden gebeuren.

In 1824, 1832 en 1837 werden verschillende, in
de nabijheid van de gevangenis gelegen, gebouwen doOI het rijk overgenomen teneinde de gevangenis uit te kunnen breiden, in 1846 vond
nogmaals een uitbreiding plaats door de aanbouw van nieuwe werkzalen ten behoeve van
een weverij, en perserij en een drogerij,
In datzelfde jaar werd het gevangenisterrein
geheel van de stad afgescheiden, dit werd bereikt
door doorgraving van de Keizersgracht en verbinding van deze met de stadsgracht. Toen in de
periode 1847-1850 nog enkele uitbreidingen en
verbeteringen hadden plaatsgevonden kon de
gevangenis 900 gevangenen "her bergen""
De gevangenen werden sedert 1837 ingedeeld in
klassen, het leeuwarder Huis van Opsluiting en
Tuchtiging kende het volgende klassensysteem:
Ie klasse
1 Veroordeelden die
strafdisciplinaire klasonder speciaal toezicht van de procuse:
reur-generaal stonden
2 Disciplinair zwaar
gestraften
IIe klasse
zwaarst gestraften:

1 Gevangenen wier
doodstraf in levenslange
gevangenisstraf
was omgezet
2 Tot
levenslange
dwangar beid veroordeelden
3 Veroordeelden tot
lOof meerdere jaren dVv'angar beid

4 Recidivisten
5 Gevangenen
die
wegens slecht gedrag waren teruggezet uit de IIIe of
IVe klasse
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Huis van Bewaring Leeuwarden (voorzijde)

IlIe klasse
minder zwaar gestraf-

ten:

1 Tot

tijdelijke

dwangarbeid

ver-

oordeelden
2 Veroordeelden met
een 10-jarige tuchthuisstIaf
3 Gevangenen
die
dOOI de Kommissie
van Administratie
voorlopig niet in de

IVe klasse, 2e afdeling:

Jeugdige gevangenen beneden 18 jaar
die niet tot dwangarbeid veroordeeld
en geen recidivist
waren
2 Gevangenen
van

18-25 jaar die voor
de eerste maal ver-

oordeeld waren.

Ile klasse werden
opgenomen

1. V"ffi

de aard van hun delicten
4 Gevangenen
die
wegens goed gedrag
waren

overge-

plaatst naar de IlIe
klasse

5 Gevangenen
die
wegens slecht gedrag waren overgeplaatst uit de IVe
klasse

Tussen 1870 en 1877 werd de gevangenis geheel
het bouwd o,m" naar aanleiding van een spec-

taculaire ontvluchting in 1868.
Ingevolge de Gestichtenwet 1884 werd de
leeuwarder gevangenis als bijzondere gevangenis bestemd: langgestraften - meer dan 5 jaar
- konden de rest van hun straftijd in 1 eeuwarden
uitzitten in beperkte gemeenschap na hun 5 jaar
cellulaire opsluiting elders.
Toen in 1890 de gevangenis met een cellenvleugel werd uitgebreid nam men langgestraften direct op, de lange eenzame opsluiting

werd evenwel toen drastisch bekort.
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 verwaterde

IVe klasse, Ie afdeling: 1 Veroordeelden tof
minder dan 10 jaren
tuchthuisstraf

het celsysteem noodgedwongen meer en meer: In

2 Gevangenen van de

Scheveningen naar Leeuwarden geëvacueerd ge-

IlIe klasse, die vanwege de aard van
hun delict in deze
klasse
geplaatst

volgd door de kortgestIaften uit Haarlem. 00k
veroordeelden met t.b ..c.. werden in de Bijzondere Strafgevangenis leeuwarden opgenomen
(i V ..ffi. het betere eten).

minst zwaar gestraften:

1942 werden de oudere langgestIaften uit

werden

3 Gevangenen die uit
de I1Ie klasse war en
geplaatst vanwege
goed gedrag
4 Gevangenen die bureau- of huisdienst
verrichtten"
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Schildwacht bij het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te
Leeuwarden, omstreeks 1875
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All 120.
Zoowel bij het opstaan als bij het zich tel' l'uste begeven,
wOIdt appèl gehouden van de gevangenen in de gemeenschap geplaatst
Als de klok yan het rustuUl wordt geluid, moeten de gevangenen, zoowel in de slaapzalen als in de cellen, zich ter
ruste begeven"
Het bij dag slapen of te bed liggen anders dan bij ziekte
is verboden,
De gevangenen mogen zelven het licht in de cellen niet
blusschen.

Alt 121
De gevangenen zijn yelplicht:
zich stiptelijk en nauwkeulig te ûndeI\\f>lpell aan de legels
"all het gesticht en onmiddellijk te gehoOlzaruen aan de bevelen, hun dool' de beambten gegeven;
den hun opgelegden arbeid. of taak of de opgedlagen functiën met ijver en nauwgezetheid te verrichten;
zich in al hunne handelingen jegens ieder beambte of tot
het beheer del gevangenis in behekking staand peI'soon eerbiedig en bescheiden te gedr'agen ;
VOOI alles, wat tot ieders bijzonder of tot algemeen gebluik
dient, de meest mogelijke ZOlg te dragen en de gebreken
hunnel kleeding en uitrustingsstukken dadelijk zelf te heIstdlen of in herstelling te geven;
tot de Olde geloepen wOldende, allen al beid of bezigheid
te staken, ieder YOOIWeIp of wel'ktuig, hetwelk zij op het
oogenhlîk in handen hebben, neder te leggen, en zich met
ongedekten hoofde te plaatsen e11 geplaatst te houden, tot
dat het tegenbe-v-el zal zijn gegeYen:
in de gewone en strafcellen in staande houding tegenover
en zoo Vel' mogelijk yan den ingang;
in de werkzalen op hunne plaatsen, in de houding die zij
hebben;
in de slaapzalen in de alkO'\'en naast de kIibben in staande
houding;
in de yeI'hlijfzalen op lijen langs de mUI'eu, in staande
houding;
in de ziekenzalen, 'VOOI zooveI"l'e niet te bed liggende,
ieder vóór zijne legelstede in staande houding;
oyeral eldeIs op de plaats waal' zij zich bevinden, in
stan.nde houding;
het godsdienstondel'" ijs en de godsdienstoefeningen en,
YOOI' zoo"\elle daadoe aallgew'ezen, het schoolonder'W~js gehouw bij te ,,"anen en dit, t?\t?nals iedele godsdienstige velrichting, YOOllezing of tOPspIaak, ijyerig, aandachtig en
eel biedig te .... olgen;
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bij be",eging of YE'lplaatsing Yf!ll nH'eI (lau '='00 hunnel,
steeds gel'egeld, zooYE'el mogelijk twee aan twee te gaan;
behoudens zij, die hunne sh'af in afzoncleIing ondeIgaan, en
die ten minste 15 SdlI eden .. an elkandel' vel \\ ijdeld moeten
blijven;
de mE'e~t mogelijke leinheid en zindelijkheid op hunne
pelsonen en op alles, wat tot hun gebl'uik dient, in acht te
nemen;
van de bevolen lichaamsbewegingen en baden gebruik te
maken"
.~It

122.

Het is den gevangenen vel boden:
VOOl zich zelven of .... 001' anderen pogingen in het ,'.elk te
stellen om met gevangenen, die in de verschillende lokalen
\'el'blijven of met pelsonen buiten of YIeemd aan de geyangenis in aaluaking te komen;

te schieeuwen, te zingen Ol luidluchtige, onzedelijke of
opruiende gesprekken of bev, "gingen te houden of te maken,
of in de slaapzalen te SpI 'eken ;
hunne lotgellooten te plagen, lastig te vallen, slecht of
onbescheiden te bejegf'nE'n, tot deze of gene handeling te
llwingen of op eenîgetlf'i w'ijze tot wanOlde aanleiding te
ge\'en;
iets hoegellaamds in hun bezit te hebben, wat hun niet
.. an "ege het beheel' del geYangellis is velsttekt of o~er
handigd;
op de slaap- of 'lI'ed;,zalen en welkplaatsen, voedsel, kantinewal'en, boeken, of wat ook van dien aaId, bij zich te
hebben;
de geleedschappen, gl'Oudsioffen, kleeding of uihustingsstukken, boeken of voedsel op eenigeIlei wijze te veIduÎstelen of die, evenmin als de gebouwen, te bederven, te verontl'einigell of te beschadigen;
aan de vellichtings- of vel w3lmingstoestellen te laken
zonder daarmede in het bijzondel te zijn belast.
de beambten op eenigeIlei wijze te misleiden;
zich met spelen bezig te houden, welke niet bepaald zijn
tOE'gestaan of op plaatsen, waal' het niet is velgund;
elkandel' al'heidsvOOl\\elpen, voedsel of kantine\yal'en te
h'enen, te veIkoopen of die te ven uilen;
in de ziekenzalen en sbaIl'ellen, kantinewal'en in hun
bezit te hebben;
te I'ooken, tabak te kau\yen of te PI Ulmen;
zich met hunne boyenkleeding' op de legel'Stede te leggen;
zieh op audel'e wijze, dan is vOOlgesclueven, te kleeden, of
aan eenig kleedingstuk een andel model te geven;
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1:nev~ls, btHUd of ltmg ha~11 te (ha2'~n: uitgezondetd aan
hen, die nog slechts twee maanden of kodelen tijd in het
gesticht moeten vertoe'Y'en,
Het "el'bod om te looken geldt niet "001 de gemeenschap.
pelijk opw"siotell geYungeneu, aaIl "ie dat dool' het College
nm Regenten is toegestaan,
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Ad 128
Aan de op ,el'blijf- en ziekenzalen yeltoeyeu(le geYangeHeli wOIdt vergund om in hUllne vlije UIen gebl'uik te maken
yan de in het gestilht toegestane spelen

§ 18

OVERLEDEN GEVANGENEN.

Alt. 124.
Bij elk stedgeval zorgt de Directeul VOOI de aangifte,
vOOlgeschleven bij het BUIgellijk 'Vetboek .
De lijken van gevangenen wOl'den met inachtneming del'
bestaande verordening, na bekomen yerlof van den ambtenaaI' 'au den bUlgeIlijken stand, tel aarde besteld,

Dit geschiedt op kosten van het Rijk, VOOI zooveel de
uitgaanskas tot bestxijding van de kosten ontoereikend is,

Azt 125.
De lijken van gevangenen kunnen aan hunne nabestaanden,
op aanvrage van dezen, wonlen afgege"Ç'en, ten einde dool'
hUllne zorg en VOOI hunne l'f·kenillg te "Olden tel' aarde

besteld.
Alt.. 141 .
Ingeval van vOOItduI'ende verstoring d-eI' orde en aan-

slagen tegen personen kan op de daal aan schuldige gevangenen, na door twee leden van en namens het College van

Regenten te zijn gehoord, met of zonder toepassing van de
s!zaffen vermeld in art. 146, ook de lijfstmf, omschIeven in
art . 116 van het Kon . besluit dd 31 Augustus 1886 (Staat,blad n"" 159), worden toegepast.
Alt.. 148 .
Bij oplegging del' lijfstlaf bepaalt het College van Regenten het aantal toe te dienen slagen, met inachtneming van

het maximum, gesteld bij art.. 116 van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur, vastgesteld bij het Koninklijk
besluit dd . 31 Augustus 1886 (Staatsblad n° . 159)
Art.. 149 .
De geneesheel' van het gesticht zal vooraf ondeuoeken
en velklal'en of de lichamelijke toestand van den gevangene
de stiafuitvoeling toelaat

Art.. 150 .
De bij de ten uih'oedegging aanwezige leden van het College van Regenten zullen bij meerderheid van stemmen, na
advies van den geneesheeI, de uitvoeI'Îng kunnen doen schOl·

sen of ophouden.
132

Gevangenis L.eeuwarden 1900

Van 1942 tot 1952 was de heer Abrahamjansen
directeur van de Bijzondere Strafgevangenis
leeuwarden.. Over deze directeur is 0 ,a" geschreven dat "hij zijn tijd ver vooruit was" waarmee
men bedoelde dat deze directeur een modernere
opvatting over de behandeling van gevangenen
had dan in die tijd gebruikelijk was
Ook trok hij zich weinig aan van de Heren
Regenten over de gevangenis maar handelde in

de gevangenis zoals hij meende dat het goed was.

In 1944 werd de heer Jansen zelf op transport
gesteld naaI het concentratiekamp te Amersfoort maar wist te ontvluchten waarna hij het
verstandiger vond onder te duiken . Hij hervatte
zijn werk als gevangenisdirecteur over de Bijzondere Strafgevangenis in mei 1945 en kreeg
toen te maken met een zeer gemengde gevangenisbevolking n.l gevangenen die om politieke
redenen gevangen waren (de mensen die in de
oorlogsjaren de Duitse kant hadden gekozen) en
om andere reden veroordeelden"
De Leeuwarder gevangenis kreeg haar vroegere

Voor iedere gevangenisdirecteur waren de

oorlogsjaren een moeilijke periode en hoewel
directeur Jansen sympathiseerde met de door de
Duitsers gevangen gezette verzetsmensen, veel
kon hij niet voor hen doen Enige malen gelukte
het hem verzetsmensen middels een doktersverklaring in het Bonifatiushospitaal te doen opnemen van waaruit zij de gelegenheid om te vluchten waarnamen.

bestemming na 1945 terug nJ gevangenis voor
langgestraften..
Veel aandacht besteedde directeur Jansen aan
de ontspanning van de gevangenen, er was een
schaakklub, een damklub, een handbalklub,
zelfs een zangkoor, alle gevormd door gevangenen . Klubs van buiten namen het geregeld op
tegen de gevangenisklubs, op het gevangenisterrein
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Ingang kerk, Huis van Bewaring Leeuwarden
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Bekendheid kreeg destijds het gevangeniskoor
door "buiten de gevangenismuren" te zingen, dit
gebeurde tijdens de inzameling van gelden in
1949 ten behoeve van nieuwe motoren voor de
reddingsboot "Insulinde" van de N.Z H.KM
De "Schijnwerper" vertelde het volgende over
deze gebeurtenis:
"Vreemde wereld
De vlag van de
NZ H.K.M. staat op onze binnenplaats . Zo ver
zal ze zich nog nooit van wind en water hebben
gevoeld, En toch is het niet zo ver, van hier naar
Oostmahorn Daar ligt de boot van Mees
Toxepeus, de Insulinde Hoeveel jaren is het al
weer niet geleden, dat ze bij Niestern in Deifzijl
van stapel liep Nu heeft ze nieuwe motoren
nodig en Friesland brengt het geld daarvoor bijeen" In een grote aktie en op allerlei wijze wedijveren stad en dorp om de grootste bijdrage
Waar die geleverd wordt plant de NZH.R.M.
haar vlag. Wij hebben ook bijgedragen.. Ons
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koor zong over een telefoonlijn voor een groot
publiek in de stad De opbrengst overtrof aller
verwachtingen, f 690,17 De N ZH.K.M.
bracht ons de vlag en daar staat ze nu . Vreemde
wereld, of toch niet?"

De "Schijnwerper" schrijft ook over het optreden van het zangkoor "Fryske Stimmen" in de
gevangems:
,,'Fryske Stimmen' klonken maandag 26 september 1946 door onze kerkzaal, waar we al
verschillende zangkoren hebben kunnen beluisteren Geen avond was echter tot nu toe zo
genotvol als deze, toen het zangkoOI, dat deze
naam met ere draagt, voor ons optrad" Niet alleen het gehoor, ook het oog werd aangenaam
verrast deze keer: een lij donkergeklede mannen
met kniebroek en witte halsdoek en daarvoor
twee rijen jonge vrouwen in de mooie Friese
klederdracht met kap en oorijzer.."

3. De Hoogerhuis zaak
Op 31 december 1895 werden Wiebren, Marten
en Keimpe Hoogerhuis gevangen genomen op
verdenking van:

"zich te hebben schuldig gemaakt aan de
inbraak in de woning van H te Britsum en
het lossen van revolverschoten op de bewo-

ners in de nacht van 5 op 6 december 1895" .
De drie broers werden schuldig verklaard en op
18 juni 1896 moest Wiebren Hoogerhuis 12
jaar, 1vlarten Hoogerhuis 11 jaar en Keimpe
Hoogerhuis 6 jaar gevangenisstraf tegen zich horen eIsen"
Hoewel de drie broers in hoger beroep giugen
bleven de vonnissen voor wat betrof de gevangenisstraffen ongewijzigd, hun verzoek om cas-

satie werd door de Hoge Raad afgewezen .
Velen waren overtuigd van de onschuld van de
broers, er ontstond zelfs een "Hoogerhuisbeweging" waaruit enkele personen .MI. p,J,

Troelstra (in 1897 tot 2e Kamerlid gekozen)
wisten te bewegen als advocaat op te treden in
een eventueel revisie-proces

Mr . I roelstra werd door de gebroeders Hoogerhuis als hun advocaat geweigerd, de aanvraag
om een revisieproces werd overigens afgewezen,

Foto:' WiehTen Hoogerhuis verlaat de Leeuwarder gevangenis

loch bleef de Hoogerhuiszaak een gespreksonderwerp aan de regeringstafel en deze gesprekken leidden er toe dat de "Hoogerhuizen"
allen strafvermindering kregen: Keimpe Hoogerhuis werd op 7 februari 1901 uit de gevangenis ontslagen, Marten Hoogerhuis op 3 februari 1902 en Wiebren Hoogerhuis op 28 september 1905

Bron: De Hoogerhuistragedie
Auteur: P v.d. Molen.
Uitgever: laverman ll"V, Drachten,
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Het Huis van Bewaring Leeuwarden

4.. Het Huis van Bewaring Leeuwarden
Ioen in 1824 het Blokhuis haar bestemming als
Huis van Arrest en Justitie verloor omdat daarin
de gevangeniscommandant een onderkomen
kreeg werd het Kanselarijgebouw, eens de waardige zetel van het Hof van Friesland en daterend
van 1571 Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering. Met dit Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering waren tevens verenigd: Het
Huis van Korrektie en het Huis van Bewaring,
In 1889 verrees achter de strafgevangenis een
nieuw Huis van Bewaring, mede gezien het feit
dat het oude Kanselarijgebouw als gevangenis
volkomen ongeschikt was.
Een clausule in artikel 114 van de Gevangenismaatregel:
"plaatsing in het gesticht voor gewoonte- en
beroepsmisdadigers blijft achterwege indien
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aannemelijk is dat de veroordeelde geen kwade
invloed op zijn medegedetineerden zal uitoefenen" werd meer en meer toegepast zodat steeds
minder veroordeelden in leeuwarden werden
geplaatst.
Omdat er tenslotte nog maar 23 gevangenen
in de Leeuwarder gevangenis verbleven werd het
gesticht per 1 januari 1970 opgeheven..
Zes jaar later echter werd de cellenvleugel van
het camp lex weer in gebruik genomen en wel
voor veroordeelden die een zogenaamd "lopend
vonnis" hadden gekregen doch zich voor de tenuitvoerlegging van dit vonnis niet hadden gemeld na hun oproep.
De capaciteit van de nieuwe "B-vieugei" is 80
plaatsen (naast die in het eigenlijke Huis van
Bewaring van ongeveer 65), de gedetineerden
worden strikt gescheiden gehouden, alleen vindt
de kerkdienst gezamenlijk plaats

Cellenvleugel Huis van Bewaring Leeuwarden (B-vleugel)
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Kerkzaal Huis van Bewaring, Leeuwarden

RETRAITE
Hoe lUStig is mijn cel, zo ver van 't aardse
leven
Waar heel het denken zich kan richten op
het zijn;
Waar men leert scheiden schijn van wezen
En 't wereldgebeuren nietig lijkt en klein.
De dagelijkse sleur verliest zich in een tijdloos gaan;
In lege stilte groeit begrip van eeuwig leven
Daar 'tekent zich een weg van inkeer en
bevrijding aan
Beproeving wordt de mens alleen tot eigen
heil gegeven.
138

Hoe mensen leven in een valse waan;
't Staat niet aan ons dit te beslechten;
Belangrijk is het waken over eigen levensbaan,
Want in de ogen van de Heer zijn ook de
rechters knechten"
Leel mij dan, Heer, Uw knecht te wezen,
Opdat ik los van aards en waardeloos genot
In voî vertrouwen op Uw Iijke zegen
De weg mag gaan, die voert tot U, mijn
God
Gedicht van een gevangene in de Bijz, Strafgevangenis
Leeuwarden, 1949

Luchtplaats Huis van Bewaring Leeuwarden
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Niet alle "gevangenisondeIweIpen" konden in
dit boek behandeld worden. Voor de navolgende
onderwerpen raadplege men het Maandblad
voor het Gevangeniswezen "Balans", redactie
pla CWOI, laan van MeerdervoOIt 84 te 'sGravenhage .

Voor overzichten differentiatiescherna's, kapaciteit, bezetting, bezettingsgraad e"d" van een bepaald jaar (bepaalde jaren) raadplege men:
Maandschrift voor het Gevangeniswezen, 1
"Balans" Maandblad voor het Gevangeniswezen,,2
JaaIverslagen Ministerie van Justitie/Dilectie
Gevangeniswezen,3

1 P/a C.W,O 1., laan van MeerdeIvoort 84, 's-Gravenhage
2 idem
3 Uitgave van het Ministerie van Justitie, Directie Gevangeniswezen, 's-Gravenhage
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Onderwerp

Nummer Jaargang

De Penitentiaire
1
Inrichting te Grave.
De Penitentiaire
Inrichting te
2
Sevenum,
Het PenitentiaÎI
Ziekenhuis
617
De Jeugdgevangenis
te Zutphen..
9
De Jeugdgevangenis
10
te Vught.
De half open
inrichtirtg
"Fleddervoort""
3
De half open
inrichting
"Fleddervoort" .
9
De Penitentiaire open
inrichtingen..
11/12
Bewaarster in het
jeugdhuis "De
Sprang"..
11
De inrichting voor ter
beschikking van de
regering gestelden te
Groningen (v.
Mesdagkliniek).
11
De inrichting voor tel
beschikking van de
regering gestelden te
Avereest (Veldzicht)
1
EeIste ervaringen met
de verlofregeling in
een inrichting voor
zelfmelders .
10
Bejegening
drugsverslaafden in
Penitentiaire
Inrichtingen.
8
Geestelijke
Verzorging in de
Penitentiaire
inrichtingen,
7
Taak van de
2
bewaarder.

Jaar

11

1980

7

1976

9

1978

7

1976

7

1976

12

1981

11

1980

7

1976

12

1981

5

1974

10

1979

9

1978

9

1978

10

1979

11

1980

Geraadpleegde literatuur

Het Nederlandse Gevangeniswezen . Uitgave CWlO,
's-Gravenhage.
Geschiedenis van het Gevangeniswezen. A. Hallema.
Achter slot en grendeL Prof R. Rijksen .
Het Nederlandse Gevangeniswezen en haar noodzakelijke verbeteringen, Uitgave van: Commissie voor
Bouwkundige voorzieningen van het gevangeniswe-

zen
Rapport van de Inspecteur der Gevangenissen betreffende zijne inspectiereis gedaan in 1857. Uit het
oogpunt van cellulaire opsluiting . MI. P W Alstorphius Grevelink
Het Nederlandse Gevangeniswezen in de jaren 19451966 . Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage .
Zeldzame Bajesboekjes, uit de 16e en 17e eeuw. A
Hallema.
Militaire detentie kort voor en na 1800. A. Hallema.
Filiatie van onze strafgestichten en bewaringsgestichten in de periode van het Koninkrijk der Nederlanden. A Hallema.

De Meester van den scherpen zwaarde.

c.J. Connet.

Haarlemse gevangenissen . A. Hallema.
Verzameling wetten, besluiten en voorschriften be-

treffende het gevangeniswezen. Uitg.: LandsdrukkeIl]

Archiefsprokkels . A Hallema .
Het Amsterdamse Tuchthuis in 1710. A. Hallema
Drentse gevangenissen in heden en verleden . A. Hallema.
Ioepassing Van galeistraf in de Nederlanden gedurende de 15e en 16e eeuw. A. Hallema.
Crimineel veroordeelden in de 16e eeuw. A Hallema.
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Vlaardingen en Dordrecht als oudste Nederlandse galeiendepots A Hallema.
Maandschrift voor het Gevangeniswezen ,,Balans" Diverse nummers"
Galgevelden en Galgebergen.. A. Jelgersma. De Wal burg Pers, Zutphen.
De 80-jarige oorlog. Drs B.Gj. Elias Unieboek, Bussum.
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Met dank aan:
Universiteitsbibliotheken te:
Utrecht, Delft en Amsterdam (Doopsgezinde Bibliotheek) .
Musea;

Stichting Het Friesch Museum, Leeuwarden .
"De Hidde Nijland Stichting", Hindelopen
"Flehite", Amersfoort,
Teylers Museum, Haarlem.
Gemeente Museum, Elburg.
Noord Brabants Museum, 's-Hertogenbosch,

Rijksgebouwendienst

(de

Heer

Krol)

te

Leeuwarden.,

Bibliotheken:
Provinciale en Bumabibliotheek te leeuwarden .
Bibliotheek van het Centraal Wervings en Op-

Helders Marine Museum, Den Helder.

leidingsinstituut Gevangeniswezen, 's-Gra-

Amsterdams HistOI'Ïsch Museum, Amsterdam,

venhage.

Oudheidkamer, stadhuis, Bolsward
Rijksmuseum, Amsterdam .

Atlas van Stolk, Rotterdam.
Rijksmuseum

"Het

Catharijneconvent" ,

Utrecht.

Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen, Alkmaar
Het Friesch Dagblad, leeuwarden
Redactie Maandblad voor het Gevangeniswezen
"Balans" 's-Gravenhage"

Rijksarchieven voor de provincies:

Friesland, Groningen, Zeeland, limburg en
Gelderland

Audio visie team, Centraal Wervings en Opleidingsinstituut Gevangeniswezen, 's·-Gra-

venhage.
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage .
Gemeentelijke Archiefdiensten te:
Gouda, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft,

De Walburg Pers, Zutphen.
Unieboek, Haarlem.
Uitgeverij "De Spaarnestad", Haarlem,

Kampen, Maastricht, Haarlem, Groningen,

Den Helder en Leeuwarden.

Dhr. Tj . G de Wrede, rijksambtenaar bij het
Huis van Bewaring te Leeuwarden i"z, ver-

Gemeente:

zorging diverse foto's en foto-technische ad-

Elburg, Borculo, Workum en Sneek.

Vlezen,
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