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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Reclasseringsraad Rotterdam

Archiefbloknummer:
36109

Omvang:
1 inventarisnummer(s); 0,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Reclasseringsraad te Rotterdam

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Reclasseringsraad Rotterdam bevat slechts een pak jaarverslagen over de 
periode 1960-1982
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Het archief kent geen materiële beperkingen.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Reclasseringsraad Rotterdam, nummer toegang 3.05.28.03, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Reclasseringsraad Rotterdam, 3.05.28.03, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Het reclasseringswerk in de negentiende eeuw droeg het karakter van liefdadigheid. Het was 
geheel en al particulier initiatief. Na de eeuwisseling nam het aantal instellingen dat zich met 
reclassering bezig hield, toe. Bovendien ontstond het besef dat ook de overheid een rol op sociaal-
maatschappelijk gebied had te vervullen. Het was de tijd van de totstandkoming van de eerste 
sociale wetten. Het delict werd door de overheid niet meer louter juridisch bekeken maar men 
kreeg ook oog voor de sociale aspecten. Steun aan ex-gevangenen werd meer en meer gezien als 
goede strafrechtelijke politiek. Zo begon de overheid zich met de reclassering te bemoeien. Dat 
resulteerde in de reclasseringsregeling van 1910. Via deze algemene maatregel van bestuur werd 
de subsidiëring van het reclasseringswerk geregeld waardoor tevens de mogelijkheid werd 
geschapen voor controle en beïnvloeding door de overheid.

Omdat in 1915 het instituut van de voorwaardelijke veroordeling in het leven werd geroepen en de 
mogelijkheden van voorwaardelijke invrijheidstelling werden uitgebreid, ontstond er behoefte aan
aanpassing van de reclasseringsregeling. In dat jaar kwam een nieuwe reclasseringsregeling tot 
stand bij K.B. van 13 december 1915 (Staatsblad nr. 504). Daarin werd de mogelijkheid voorzien van
de oprichting van reclasseringsraden. In ieder arrondissement zou zo'n reclasseringsraad kunnen 
gaan functioneren. De reclasseringsraden werden samengesteld uit afgevaardigden van de diverse
reclasseringsinstellingen, leden van de zittende en staande magistratuur en leden van 
gevangenisbesturen. Zij konden bezoldigde medewerkers aanstellen die de titel van 
rijksreclasseringsambtenaar kregen. De kosten van de instandhouding van de raden werden door 
het departement van justitie vergoed. Het was de bedoeling dat ze het werk tussen de plaatselijke 
reclasseringsinstellingen zouden gaan verdelen, omdat het aantal instellingen was toegenomen en
omdat de taken van die instellingen zich uitbreidden. De reclassering werd meer en meer een 
orgaan van de strafrechtspleging. De raden moesten de minister van justitie, de 
gevangenisbesturen of het openbaar ministerie adviseren inzake gratie, voorwaardelijke 
invrijheidstelling of celbezoek door een plaatselijke instelling. De reclasseringsraden zou men 
kunnen beschouwen als schakel tussen verschillende overheidsorganen die bij de 
strafrechtspleging betrokken waren (rechters, openbaar ministerie, politie) en de particuliere 
reclasseringsinstellingen.

Aanvankelijk verliep de oprichting van de reclasseringsraden stroef. Van de particuliere 
reclasseringsinstellingen rees nogal wat verzet, ofschoon het ministerie van justitie wenste dat het 
toezicht op de reclasseringsinstellingen vergroot werd. Bemoeienis met de inhoud van het werk 
werd niet gewenst. Hierdoor en door het feit dat de taken van de raden niet allemaal waren 
vastgelegd bleef de betekenis van de raden tot aan de Tweede Wereldoorlog beperkt.

Na de oorlog kwam de Reclasseringsregeling van 13 december 1947 (Staatsblad nr. H 423) tot stand
die de positie van de reclasseringsinstellingen aanzienlijk versterkte. De bedoeling was dat de 
reclasseringsraden voortaan een onmisbare schakel zouden zijn tussen de instellingen belast met 
de strafrechtspleging en de particuliere reclasseringsinstellingen. Zij kregen toezicht op en de 
leiding over alle reclasseringsaangelegenheden. De bemoeienis had betrekking op de feitelijke 
werkzaamheden van de reclasseringsinstellingen. Hun aangelegenheden van inwendige, 
huishoudelijke en organisatorische aard vielen buiten zeggenschap van de raden. Zo moesten alle 
aanvragen voor een voorlichtingsrapport over een gedetineerde gericht worden aan de raad. Deze 
besliste dan welke reclasseringsinstelling het voorlichtingsrapport zou samenstellen. In bijzondere 
gevallen kon ook een rijksreclasseringsambtenaar met het samenstellen van een rapport worden 
belast. Na rapportage kon de raad dan ook nog zijn eigen opmerkingen toevoegen of opdracht 
geven het rapport te wijzigen. Via de raden werden de voorlichtingsrapporten ter beschikking van 
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de aanvragende instantie gesteld. Verder coördineerden de raden het reclasseringsbezoek aan de 
gedetineerden. Ook op de nazorg oefenden ze toezicht uit. De reclasseringsinstellingen waren 
verplicht over hun activiteiten op dit terrein verslag te doen aan de reclasseringsraden.

Op den duur werd de leidende positie van de reclasseringsraden, die in de loop van de tijd nog 
door allerlei overheidsmaatregelen versterkt werd, door de reclasseringsinstellingen steeds meer 
als knellend ervaren. Dreven deze instellingen vroeger op de inzet van goedwillende maar niet 
geschoolde vrijwilligers, rond het midden van de jaren zestig waren het instellingen geworden die 
volledig steunden op goed geschoolde beroepskrachten. Bovendien kwam er binnen de 
instellingen steeds meer weerstand om als een verlengstuk van de strafrechtspleging te worden 
gezien. Niet zo zeer een goede strafrechtspleging maar het behartigen van de belangen van de te 
reclasseren gedetineerden zagen ze als centrale opgave. Daarom wilden ze zich ontworstelen aan 
de knellende greep die de overheid had via de reclasseringsraden. De reclasseringsinstellingen 
zochten aansluiting bij de zich in de jaren zestig sterk ontwikkelende instellingen van 
maatschappelijke en geestelijke (gezondheids)zorg en het welzijnswerk. Ze wilden een onderdeel 
zijn van deze "koepel" en geen onderdeel van de strafrechtspleging. Toename van eigen 
professionaliteit en deskundigheid maakte toezicht op de reclasseringsinstellingen bovendien 
meer en meer overbodig. Een andere ontwikkeling was dat de scheidslijnen tussen de in de tijd van
de verzuiling ontstane particuliere reclasseringsinstellingen steeds meer afbrokkelden. Er werd 
minder gehecht aan de eigen (levenbeschouwelijke of religieuze) identiteit, maar des te meer aan 
deskundigheid en professionaliteit. Hierdoor ontstond een toenemende behoefte aan 
samenwerking tussen de particuliere reclasseringsinstellingen. Uiteindelijk leidde dit in 1975 tot de 
fusie in de Algemene Reclasseringsvereniging (ARV). Deze overkoepelende organisatie was goed in
staat alle werkzaamheden te coördineren. Dit en de toegenomen deskundigheid maakten de 
werkzaamheden van de reclasseringsraden steeds meer overbodig.

Aan het begin van de jaren tachtig werd sterk de behoefte gevoeld om te bezuinigen op de 
overheidsuitgaven. Hierbij kon de reclassering niet buiten schot blijven. Nu gebleken was dat de 
feitelijke werkzaamheden van de reclasseringsraden steeds meer werden overgenomen door de 
ARV en hun positie dus volkomen uitgehold was, kon de roep om opheffing niet meer uitblijven. 
Een rapport van de Algemene Rekenkamer toonde dit aan en adviseerde dan ook opheffing om de 
efficiency van het reclasseringswerk te vergroten. Krachtens de nieuwe Reclasseringsregeling van 1
januari 1986 (Staatsblad nr. 1) werden de reclasseringsraden dan ook opgeheven. De 
werkzaamheden werden overgenomen door negentien nieuwe stichtingen (in ieder 
arrondissement één). Particuliere en rijksreclassering gingen daarin samen met uitzondering van 
de reclasseringsafdeling van het Leger des Heils en de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs, 
onder een overkoepelende organisatie geheten Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen (NFR).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Na de opheffing van de reclasseringsraden in 1986 kreeg de Dienst Post- en Archiefzaken van het 
Ministerie van Justitie de opdracht de archieven ervan te acquireren. De acquisitie verliep uiterst 
moeizaam. Sommige voormalige secretarissen bleken archiefstukken te hebben vernietigd en 
verder bleek dat het voormalig personeel van de reclasseringsraden vaak niet wist wat er met de 
archiefstukken gebeurd was. Het meeste materiaal kwam terecht bij de negentien nieuwe 
reclasseringsstichtingen (in ieder arrondissement één) die de werkzaamheden van de 
reclasseringsraden hadden overgenomen. Soms werden er voor de lopende werkzaamheden nog 
stukken geraadpleegd. Stukje bij beetje kwam het archiefmateriaal binnen bij het Ministerie. Het 
zou tot 1991 duren voordat alles binnen was. In dat jaar kwam ook de inventarisatie tot stand.
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Vernietiging geschiedde overeenkomstig de normen die als bijlagen waren gevoegd bij de brief van
23 juli 1985 van het Hoofd van de Dienst TBR & Reclassering aan de directeuren van de negentien 
nieuwe reclasseringsstichtingen. In de praktijk heeft men echter gekozen voor het bewaren van 
meer stukken.

Na voltooiing van de inventarisatie op het departement werden alle stukken overgebracht naar 
het Rijksarchief in Noord-Brabant omdat het meer opportuun leek de archieven van de 
reclasseringsraden te bewaren samen met die van de particuliere reclasseringsinstellingen die 
reeds op dat rijksarchief berustten. Immers functie en werkwijze van die instellingen en de 
reclasseringsraden waren zeer nauw met elkaar verwant en met elkaar verweven. Eigenlijk 
dienden de archieven van de reclasseringsraden verspreid te worden over de diverse 
rijksarchieven. Ieder rijksarchief zou de archieven van die reclasseringsra(a)dfen) moeten bewaren 
die in de desbetreffende provincie gefunctioneerd heeft (hebben). Zo moeten de archieven van de 
reclasseringsraden te Breda en 's-Hertogenbosch bewaard worden in het Rijksarchief in Noord-
Brabant, de archieven van de reclasseringsraden te Arnhem en Zutphen in het Rijksarchief in 
Gelderland etc. In verband daarmee zijn in 1999 de inventarissen voorzien van een inleiding. De 
archieven zijn tevens verplaatst naar de diverse rijksarchieven en daarbij ook formeel 
overgebracht.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Jaarverslagen betreffende de werkzaamheden van de Raad,
1960-1982 1 pak
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