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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

7
Vragen van het lid Rosenthal (VVD)
op 9 december 2004 meegedeeld aan
de minister van Justitie over het
evaluatierapport
meerpersoonscelgebruik.
1
Heeft u kennisgenomen van
publicatie 223 van het WODC, getiteld
«Kiezen voor delen. Evaluatie van de
eerste fase van de invoering van
meerpersoonscelgebruik»,
en meer in het bijzonder van
paragraaf 5.3.5, op pagina 95, die
wordt ingeleid met de eerste regel
van het gedicht van Jan Campert
over de dodencel in de
strafgevangenis Scheveningen
tijdens de Tweede Wereldoorlog:
«Een cel is maar twee meter lang en
nauw twee meter breed»?
2
Herinnert u zich het plenaire debat in
de Eerste Kamer, tijdens welk de
VVD-fractie ernstige kritiek heeft
uitgeoefend op het gebruik van
voornoemd citaat, aangezien dit
suggereert dat argumenten over de
gewenste oppervlakte van cellen in
Nederland anno 2004 kunnen worden
ontleend aan detentiepraktijken
tijdens de Duitze bezetting?1
3
Heeft u conform zijn toezegging2 de
onderzoekers gewezen op het
misplaatste gebruik van de
beginregel van het gedicht van Jan
Campert?
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4
Indien het antwoord op de vorige
vraag bevestigend is: waarom is deze
tekst desondanks in ongewijzigde
vorm in de definitieve publicatie
terecht gekomen?
Antwoord
Antwoord van de heer Donner
(minister van Justitie). (Ontvangen
24 december 2004)
1
Ja.
2
Ja.
3
Ter gelegenheid van het plenair
debat in de Eerste Kamer
over het wetsvoorstel
meerpersoonscelgebruik heb ik
aangegeven de gevoelens van de
Kamer op dit punt over te brengen.
Via het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC)
van mijn ministerie is dit gebeurd.
Overigens waren de onderzoekers al
op de hoogte van de gevoelens
van de Kamer, omdat zij
de Kamerbehandeling van
het wetsvoorstel
meerpersoonscelgebruik nauwgezet
volgden.

juli 2004. Het rapport is het resultaat
van onafhankelijk onderzoek en de
eindverantwoordelijkheid voor de
tekst van het rapport ligt dan ook bij
de auteurs. Het rapport is recentelijk
ook in de reeks Onderzoek en beleid
van het WODC gepubliceerd, waarbij
de tekst van de definitieve publicatie
integraal is overgenomen. Aangezien
het rapport reeds aan de Eerste en
Tweede Kamer was aangeboden en
daarmee tevens openbaar geworden,
werd het niet gepast geacht de tekst
alsnog te wijzigen. Opname in de
reeks betekent niet dat de inhoud van
de rapporten het standpunt van de
Minister van Justitie weergeeft.
1

Eerste Kamer, Handelingen 2003–2004,
38-2159.
Eerste Kamer, Handelingen 2003–2004,
38-2163.
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De definitieve versie van het rapport
is op 30 juni 2004 aan de Eerste
Kamer aangeboden ten behoeve van
de behandeling van het wetsvoorstel
meerpersoonscelgebruik op 5 en 6
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