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INLEIDING 

"De tijden zijn voorbij, dat ern bistorisch feest ge · 
schrift noodzakelijk een panegyricus moest zijn." 

J. HUIZINGA. ') 

De gedachte om de geschiedenis van het Nederlandsch Genoot
schap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen te schrijven, 
waaraan hier getracht wordt uitvoering te geven, is niet origineel. 
Reeds bij het vijftig-jarig bestaan van dit Genootschap werd op 
een diergelijk gedenkboek aangedrongen. En op 1 October 1920 2) 
sprak Mr. Dr. N. Muller denzelfden wensch uit met het oog op het 
honderdjarig bestaan. Voor de verwezenlijking hiervan was in die 
geschiedenis zelve zeker reden te over en de stof scheen zich te lee
nen tot bewerking in een geschrift, dat de verkrijging van het doc
toraat in de rechtsgeleerdheid tot naaste doel heeft. Want op het 
terrein van een deel van het recht in zijn toe passing ligt de arbeid 
van het Genootschap. Wij leven in een tijd van Gedenkboeken 3). 
Wellicht zuilen zij eens materiaal leveren voor het schrijven van 

" een N ederlandsche Cultuurgeschiedenis der 1ge eeuw, waartoe dan 
ook het onderhavige met betrekking tot een bijzonder gebied, 
bouwstof moge bieden. 

Het hierboven aangehaalde woord van Huizinga. heeft bij de 
samenstelling der hierachter volgende bladzijden tot richtsnoer 
gediend. En nog een andere van de opmerkingen die hij terzelfder 
plaatse maakt is hier inzonderheid van toepassing: "Verre zij de 
gedachte, dat hier de kring van onze grootvaders zou zijn afge

') Geschiedenis der Groningsche Universiteit gedurende de derde eeuw van haar be
staan 1814- 1914 door Prof. Dr. J. Huizinga in Academia Groningana MDCXIV
lIICMXIV, Gedenkboek ter gt' legenheid van het dcrde eeuwfeest der Universiteit te 
Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat. Groningen, 
Noordllofi, lIIClIIXIV, bIz. XV. 

') In het Genootschapsblad van dien d a tum. 
') De beide Gedenkboeken, verschijnend ter gelegenheid van het jubileum van de 

Koningin konden bij de samells telling van dit geschrift niet meer worden gcraad 
pleegd. 
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beeld, in al zijn bescheiden ouderwetschheid, om daardoor het he
den te verheffen. Ons schijnt weIlicht dit heden in bijna aIle op
zichten vooruitgang en bloei, terwijl onze blik achterwaarts 
slechts stilstand en verval meent te zien. Wij vinden ons zelf me
thodischer, exacter, machtiger dan onze voorgangers. Doch wat 
wij daarmede constateeren, is niet veel meer, dan dat de middelen 
der wetenschap verbeterd zijn. Over de beschavingswaarde van 
het wetenschappelijk werk van onzen tijd blijft het oordeel ko
menden geslachten voorbehouden." 

Retzelfde geldt voor het werk, dat geschiedt ter bestrijding van 
de misdaad. Ons lijkt de huidige reclasseering systematischer, 
exacter en doeltreffender, dan het werk van een honderdtal, ja 
vooral dan het werk van een veertigtal jaren terug. Ret lijkt alsof 
met behulp van psychologie en sociologie het huidige geslacht die
per in de menschenziel kijkt, beter inzicht in de causaliteit der sa
menleving heeft verkregen dan vorige generaties. Dat onze eigen 
tijd bijna niets dan vooruitgang en bloei zou vertoonen is natuur
lijk na de vreeselijke gebeurtenissen, die zich j uist sinds 1914 heb
ben afgespeeld en bij de noodlottige nawerking, die zich daarvan 
op bijna ieder gebied doet gevoelen, niet meer vol te houden. Maar 
vooral voor iemand, die zooals de schrijver van de volgende blad
zijden geen historicus is, hield de historische les, die hierboven 
staat afgedrukt toch een nuttige waarschuwing in, die diende in 
het oog gehouden te worden. 

De opvatting, dat de laatste dertig, veertig jaar nog geen histo
rie zijn, wordt natuurlijk ook in dit "historisch feestgeschrift" ge
huldigd. De grens kon hier worden getrokken ongeveer bij het jaar 
i890. Weliswaar vormden juist de laatste dertig jaar de belang
rijkste periode, n.!. die van den overgang tot en de praktij-k van de 
reclasseering, maar ze leende zich nog niet tot zuiver historische 
behandeling. 

Mr. Muller 1) had de hoop uitgesproken, dat de geschiedenis van 
het N ederlandsche strafstelsel den achtergrond zou vormen van 
een beschrijving van het Genootschap. Tot zekere hoogte is dit 
inderdaad het geval bij de behandeling en de indeeling hier ge
volgd. De scheidingslijnen tusschen de eerste vier hoofdstukken 
zijn tevens de grenzen tusschen eenige van elkander verschillende 
period en in het Nederlandsche penitentiaire recht. In 1821 valt de 

1) In bovenvermeld Genootschapsblad. 
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groote reorganisatie van het gevangeniswezen. Bijna tegelijk daar
mede kwam op het denkbeeld van een Genootschap ter zedelijke 
verbetering der gevangenen, en in 1823 kwam dit tot stand en in 
werking. Ret jaar 1830, in zoo menig opzicht een keerpunt in dege
schiedenis van Nederland, was weliswaar niet een duidelijk begin
punt voor een nieuwe strooming in het gevangeniswezen, maar 
een teekenachtige gebeurtenis als de oprichting der kindergevan
genis te Rotterdam valt er toch terstond na. De scheidingen voor 
de volgende hoofdstukken waren als van zelve aangewezen. De in
voering der eerste cel viel in 1850; vanaf 1870 begon de peri ode 
van voorbereiding der nationale wetgeving. 

Al hoewel deze grenslijnen natuurIijk slechts zeer betrekkelijke 
waarde hebben, boden zij toch een geschikte indeeling van de stof, 
toen eenmaal besloten was, deze chronologisch te behandelen. 

WeI had ook een andere indeeling gevolgd kunnen worden. Mr. 
G. T. J. de Jongh, de tegenwoordige voorzitter van het Genoot
schap, heeft gezegd: 1) 

"Als wij de ont\vikkeling van de reclasseerings-idee historisch 
moeten verdeelen, dan zien wij in hoofdzaak drie tijdperken. a. de 
ethische periode; b. de materieele periode; c. de combinatie van 
ethische en materieele hulp." Maar hij voegt er zelf aan toe: "Zoo 
zuiver als bet hier staat, is de afscheiding echter niet". 

Een dergelijke indeeling leek dan ook te schematisch. WeI bood 
zij een schoone gelegenheid om ui t te doen komen, hoe eerst de ze
delijke verbetering op religieus-indeterministischen grondslag op 
den voorgrond stond, hoe zij daarna ietwat fatalistisch als 't ware 
zich voornamelijk bezig hield met verleening van materieelen 
steun, om ten slotte deterministisch wetenschappelijk te komen 
tot de moderne, systematische, goed voorbereide reclasseering, wel
ke alleen geboden wordt aan daarvoor geschikte individuen. Maar 
de werkelijkheid wordt door een dergelijke scherp geteekende in
deeling toch niet juist weergegeven. 

Over de bronnen, waaruit de navolgende bladzijden getrokken 
zijn, een enkel woord. Ret archief van het Genootschap, voorzoo
ver het nog bestond, werd welwiBend opengesteld. Roofdzakelijk 
zijn echter de uitgebreide en zeer nauwkeurig bijgehouden jaar
verslagen van het Genootschap gevolgd. Voor de laatste dertig 

') 1IIr. G. T. J. de Jongb. Uit den strijd tegen de misdaad, bIz. 13. 
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jaar kon menigmaal gebruik worden gemaakt van mededeelingen, 
verstrekt door hen, die deze tijden mede hadden beleefd, zijn ge
schiedenis mede hadden gemaakt. 

Dat een der stichters van het Genootschap, W. H. Suringar, een 
groot gedeelte zijner correspondentie en andere stukken bewaard 
had, welke alle zijn opgeborgen en gecatalogiseerd in de Universi
teitsbibliotheek te Amsterdam, was van groote beteekenis. Welis
waar was deze verzameling te uitgebreid om in haar geheel te wor
den benut, maar er konden toch eenige karakteriseerende bijzon
derheden uit worden geput. 

Tenslotte iets over den tite! van het geheel. "Van Zedelijke Ver
betering tot Reclasseering". Hij zou tot misverstand aanleiding 
kunnen geven. Namelijk, indien men hierin een uit de historie 
sprekende tegenstelling tusschen twee begrippen, twee werkwijzen 
zou willen zien. Ais een ding duidelijk naar voren treedt uit de fei
ten, dan is het weI ,dat het verschil tusschen zedelijke verbetering 
en reclasseering niet zoo groot is als tegenwoordig weI eens wordt 
aangenomen. De oorspronkelijke zedelijke verbeteraars hadden 
voor een goed deel reclasseeringsdoeleinden, de reclasseerders zijn 
tegenwoordig zeker niet in de laatste plaats zedelijke verbeteraars, 
deze laatste uitdrukking genomen in den zin, die daaraan thans 
gehecht wordt. 

Moge het ten slotte den lezer van dit boek in zoover op soortge
lijke wijze gaan als dien gebeterden beroepsinbreker, die op een 
goed oogenblik uitriep: liNu begrijp"ik pas waar de Zedelijke Ver
betering toe dient", dat hij de belangstelling voor het leven en 
\verken van het Genootschap, die hem tot lezen bracht, vindt aan
gewakkerd en vergroot, en, gelijk het den schrijver ging, zijn waar
deering voor haar streven verruimd en vermeerderd ziet. 

' ) Maand l.> lad voor Berechting en Rec1 asseering van volwassenen en kinderen . 2c 
Jaarg. Afl. I I. Febr. 1923. 
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