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5

Voorwoord

Het Nederlandse strafklimaat is de afgelopen decennia aanzienlijk 

verhard. Hadden we in 1975 nog een van de laagste  detentiecijfers 

van West‑Europa, vandaag de dag bevindt Nederland zich qua 

detentieratio in de Europese subtop. Nergens, met  uitzondering 

van  Engeland en Wales, is de gevangenispopulatie zo sterk 

gegroeid als in ons land. Tegelijkertijd is het aantal taakstraffen 

fors gestegen, is het hele arsenaal aan straffen, maatregelen en 

 preventieprogramma’s drastisch uitgebreid, is het detentieregime 

‘versoberd’ en zijn er meer op dwang en controle gerichte maatre‑

gelen geïntroduceerd – ISD, preventief fouilleren, camera‑toezicht, 

elektronisch huisarrest, et cetera. Toch staat in de beleving van 

menigeen ons strafklimaat nog immer te boek als ‘soft’. Ondanks 

een gestage daling van de criminaliteitscijfers gedurende het afge‑

lopen decennium wint de roep om ‘strenger straffen’ alsmaar aan 

kracht. Het voornemen van het kabinet‑Rutte om in het volwas‑

senenstrafrecht minimumstraffen in te voeren voor de gevallen 

waarin een persoon binnen tien jaar opnieuw wordt veroordeeld 

voor een misdrijf waarop wettelijk een maximumstraf van twaalf 

jaar of meer is gesteld, is maar een van de voorbeelden hoe in 

het politieke discours aan die punitiviteitsdrang tegemoet wordt 

 gekomen. 

Zijn de pijlers waarop ons strafstelsel rust door de sociale en 

 culturele ontwikkelingen van de afgelopen tijd aangetast, dan wel 

ingeruild voor andere fundamenten en hoe stevig zijn die dan? Zijn 

we anders gaan denken over het nut en de noodzaak van  straffen? 

Leiden zwaardere straffen tot een scherpere tweedeling in de 

samenleving? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens een 

groot multidisciplinair congres over straffen dat op 28 en 29 oktober 

2010 plaatsvond in Maastricht. Directe aanleiding voor de sectie 

Criminologie en het Centrum voor de Rechten van de Mens van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht om 

dit congres te organiseren vormde het historische feit dat het op 

31 oktober 2010 precies 150 jaar geleden was dat in Nederland voor 

het laatst de doodstraf in het openbaar ten uitvoer werd gelegd. 

Op de Markt in Maastricht werd in 1860 op de genoemde datum 

Johannes Nathan uit Broeksittard opgehangen wegens de moord 
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op zijn schoonmoeder. Tien jaar later verdween de doodstraf uit het 

 (burgerlijke) Wetboek van Strafrecht.

Tijdens het tweedaagse congres in Maastricht werd niet uitsluitend 

ingezoomd op de meest extreme strafmodaliteit die de geschiedenis 

heeft voortgebracht, maar werd ook meer in algemene zin gereflec‑

teerd op de wijze waarop vroeger en nu op criminaliteit en deviant 

gedrag werd en wordt gereageerd. De herdenking van de afschaffing 

van de doodstraf werd met andere woorden aangegrepen om dieper 

na te denken over het wezen, de wijze van tenuitvoerlegging en de 

gevolgen van straffen. Naast drie key note presentaties – die  werden 

verzorgd door respectievelijk David Garland, Chrisje Brants en 

Hans Boutellier – werd in twintig interactieve workshops door cri‑

minologen, juristen, psychologen, economen en medici met elkaar 

gediscussieerd over allerhande aspecten van sanctioneren. 

In deze bijdrage worden zeven inleidingen die tijdens de 

Maastrichtse tweedaagse werden gepresenteerd in beknopte vorm 

weergegeven. Vier artikelen blijven dicht bij de doodstraf en reflec‑

teren op historische, sociaal‑culturele, mystieke en juridische 

aspecten van deze strafmodaliteit. In de andere drie wordt de link 

met de doodstraf losgelaten en wordt ingegaan op achtereenvolgens 

het criminaliseren van seksueel contact met minderjarigen, de 

ontzetting uit beroep of ambt en op misdaad en straf in een populis‑

tische context.

Het openingsartikel van Garland biedt een sociologische verklaring 

voor de veranderde status van de doodstraf in westerse samen‑

levingen. Zo’n 300 jaar geleden was de doodstraf nog een cultureel 

universeel verschijnsel, tegenwoordig is de straf in het grootste deel 

van de westerse beschaving verboden. De bevoegdheid om de dood‑

straf op te leggen is een elementair onderdeel van de staatsmacht. 

Die macht werd in vroegmodern Europa frequent en met veel 

spektakel uitgeoefend om het staatsmonopolie op legitiem geweld 

te onderstrepen, terwijl absolute heersers de doodstraf inzetten 

om hun vijanden uit te schakelen. Toen staten hun macht eenmaal 

 hadden geconsolideerd, was het minder noodzakelijk om onder‑

danen op zo’n opzichtige wijze terecht te stellen. De opkomst van 

het liberalisme leidde tot een inperking van het legitieme gebruik 

van staatsgeweld en tot wettelijk vastgelegde rechtsbescherming 

voor individuen. Toen de staatsmacht onder invloed van culturele 

veranderingen verzwakte, werd ook de doodstraf steeds problema‑

tischer. De veranderde opvattingen over de doodstraf zijn het gevolg 
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7Voorwoord

van een samenspel tussen liberalisme en democratie, en de ont‑

wikkeling van een meer fijngevoelige beschaving en humanisme, 

aldus de auteur.

Vervolgens analyseert Brants de geschiedenis van de strafrechts‑

pleging in Nederland, die een wonderlijke paradox laat zien. 

Enerzijds was de strafrechtelijke procedure tot ver in de twintigste 

eeuw eigenaardig achterlijk en gebaseerd op uitgangspunten die 

dateerden uit de zeventiende en achttiende eeuw of zelfs vroeger. 

Anderzijds was Nederland een van de eerste landen die de doodstraf 

afschaften. De gebruikelijke fase waarin executies doorgingen, 

maar niet langer in het openbaar, sloeg Nederland over. In dit 

opzicht was het land zijn tijd ver vooruit. De paradox kan niet geheel 

worden verklaard door bestaande theorieën over (de afschaffing 

van) de doodstraf. Deze moet ook worden gezien in het licht van de 

historische rol die openbaarheid en transparantie spelen bij de legi‑

timiteit van de strafrechtspleging in Nederland, het bestaan van een 

rechtscultuur van publiek vertrouwen in de gerechtelijke autoritei‑

ten en de relatief late receptie van Verlichtingsideeën.

De hierop volgende beschouwing over straffen is van Claessen, die 

de vraag stelt wat een religieus perspectief betekent voor de legitimi‑

teit van de staat om wetsovertreders te berechten en (de dood)straf 

op te leggen. Religieus fundamentalisme en conservatisme zien de 

staat als Gods vertegenwoordiger op aarde en als zodanig de aange‑

wezen instantie om straffend op te treden tegen hen die de dogma’s 

van de heilige schrift overtreden. Toch blijken conventionele gelo‑

vigen ook de waarde van vergeving en verzoening te erkennen.Wat 

mystiek te bieden heeft in relatie tot strafrecht, is niet zo duidelijk. 

In het mystieke denken is de roep om bewust leed toe te brengen 

als reactie op misdaad, afwezig. Kwaad met kwaad vergelden wordt 

afgewezen om zowel morele als praktische redenen. De auteur 

meent dat deze benadering een verbindende en humane impuls kan 

geven aan de strafrechtspleging. 

Hoewel de doodstraf in Nederland is afgeschaft, is Nederland daar 

nog lang niet klaar mee, zo betoogt De Jonge, die deze bijdrage 

schreef nog voor de recente executie van een Iraans‑Nederlandse 

vrouw in Iran. Een dergelijke zaak is geen uitzondering, zo laat De 

Jonge zien. Ook is de (dreiging van) doodstraf een belangrijke over‑

weging als moet worden beslist over de toelating of uitwijzing van 

buitenlandse burgers of de uitlevering van verdachten aan landen 

waar deze het risico lopen van een doodvonnis. In Nederland kan 
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de uitvoering van levenslange gevangenisstraffen het karakter 

krijgen van een uitgesteld doodvonnis als gratie keer op keer wordt 

afgewezen en de veroordeelde als gevangene zal sterven. Langdurig 

gestrafte gevangenen zijn volgens de auteur in zekere zin ‘burgerlijk 

dood’, omdat zij zijn afgesneden van familie, vrienden en andere 

sociale contacten. Er zijn al met al redenen te over om aandacht te 

blijven schenken aan de doodstraf. 

Vervolgens verleggen we de aandacht naar recente ontwikkelingen 

in de Nederlandse strafrechtspleging. Te beginnen met een artikel 

van Malsch, Alberts, De Keijser en Nijboer. Zij verrichtten onder‑

zoek naar een straf die in Nederland niet vaak wordt opgelegd: de 

ontzetting uit beroep of ambt. Recent werd echter een nieuwe wet 

ingevoerd die de rechter meer mogelijkheden geeft om overtreders 

deze straf op te leggen. De meeste zaken die hiervoor in aanmerking 

komen, betreffen seksuele misdrijven en fraude. Hoewel het om een 

straf gaat en niet om een maatregel, beogen officieren van justitie 

en rechters over het algemeen primair de preventie van nieuwe 

misdrijven als zij een ontzetting overwegen. Bij gebrek aan een con‑

trolemechanisme is het onduidelijk of veroordeelden de uitspraak 

naleven. De respondenten in dit onderzoek vrezen dat terugval in 

nieuwe misdrijven binnen een beroep voorkomt, maar cijfers daar‑

over ontbreken. De auteurs bespreken ook de voor‑ en nadelen van 

ontzetting.

Hoe dun de lijn kan zijn tussen wat strafbaar is en wat niet, komt 

tot uiting in het artikel van Gooren. Hij laat met behulp van inter‑

views zien hoe politie en justitie tot het oordeel komen dat seksuele 

contacten tussen minderjarigen als ontucht te bestempelen zijn en 

onder welke omstandigheden deze handelingen mogelijk wél toe‑

laatbaar zijn. Wat zijn de beweegredenen om het strafrecht hierbij 

in te schakelen en op welke wijze wordt uitgemaakt wat het onder‑

scheid is tussen de vermeende dader en het vermeende slachtoffer? 

De verklaringen van de geïnterviewde deskundigen bij politie en 

justitie worden nader geanalyseerd. De auteur besluit met enkele 

kritische opmerkingen over de bescherming van seksueel actieve 

jongeren tegenover elkaar en over de perceptie van seksueel gedrag 

als grensoverschrijdend.

Ten slotte besteden we aandacht aan de opkomst van het popu‑

lisme en de gevolgen daarvan voor de strafrechtspleging. Boutellier 

stelt in zijn artikel de vraag waarom populistische bewegingen in 

al hun verscheidenheid in elk geval één kenmerk gemeen  hebben: 
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9Voorwoord

de thema’s criminaliteit en veiligheid en strenger straffen staan 

hoog op hun agenda. De auteur wijst erop dat de toename van 

criminaliteit een reële basis is voor de gegroeide ongerustheid 

onder burgers over onveiligheid, een gegeven dat wordt versterkt 

door de uitvergrote media‑aandacht voor criminaliteit. De domi‑

nantie van het veiligheidsthema wordt versterkt door culturele 

veranderingen zoals ontzuiling, individualisering, migratie en de 

opkomst van een vitalistische cultuur, die wordt gekenmerkt door 

een geografische en normatieve grenzeloosheid. Daarbinnen liggen 

normoverschrijding, maar ook risico’s, complexiteit en chaos altijd 

op de loer. Onder de noemer (on)veiligheid komen alle grieven over 

de complexe en chaotische samenleving samen. Een democratisch 

alternatief voor de autoritaire tendens die het populisme onver‑

mijdelijk oproept, is te vinden door nieuwe structuren te creëren, 

waarbinnen burgers niet als consumenten worden aangesproken, 

maar als medeverantwoordelijken voor de organisatie van de 

samenleving.

H. Nelen*

L.M. Moerings

*	 Gastredacteur	prof.	dr.	mr.	Hans	Nelen	is	als	hoogleraar	criminologie	verbonden	aan	de	
Faculteit	der	Rechtsgeleerdheid	van	de	Universiteit	Maastricht.	Gastredacteur	prof.	dr.	
mr.	Martin	Moerings	is	hoogleraar	penologie	aan	de	Faculteit	der	Rechtsgeleerdheid	
van	de	Universiteit	Leiden	en	rechter-plaatsvervanger	bij	de	rechtbank	Arnhem.	Tevens	
is	hij	redactieraadlid	van	Justitiële verkenningen.		
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Wat is er met de doodstraf 
gebeurd?

D. Garland*

‘(1)	Auto	da	fe	(2)	Doodknuppelen	(3)	Onthoofden	(4)	Levende	kanonskogel	

(5)	Koken	(6)	Radbraken	(7)	Verbranden	(8)	Levend	begraven	(9)	Kruisigen	

(10)	Decimeren	(11)	Uiteenrijten	(12)	Vierendelen	(13)	Verdrinken	(14)	Voor	

wilde	dieren	werpen,	enz.	(15)	Levend	villen	(16)	Geselen:	Afranselen	(17)	Ga-

rotte	(18)	Guillotine	(19)	Ophangen	(20)	Harakiri	(21)	Spietsen	(22)	IJzeren	

Maagd	(23)	Pletten	(24)	Vergiftigen	(25)	Inmetselen	(26)	Van	een	hoogte	stor-

ten	(27)	Dooddrukken	(28)	Pijnbank	(29)	Spitsroeden	lopen	(30)	Doodschieten	

(31)	Doodsteken	(32)	Stenigen	(33)	Wurgen	(34)	Verstikken.’1

Dit is een opsomming van executiemethodes die in 1888 is samen‑

gesteld door een commissie in de staat New York. De commissie had 

de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de meest humane 

en praktische manier was om het doodvonnis te voltrekken. De 

c ommissie en de staat New York voegden uiteindelijk een nieuwe 

methode aan de historische lijst toe: de elektrische stoel – voor 

het eerst gebruikt in de Auburn‑gevangenis op 6 augustus 1890 

(Banner, 2003).

Deze lijst is niet voor niets zo lang. De doodstraf is in de loop 

van de geschiedenis van de mens in praktisch alle ons bekende 

gemeenschappen toegepast. Je zou kunnen zeggen dat het tot vrij 

recentelijk de historische norm was, een culturele universale. Maar 

in de moderne liberale democratieën – in een maatschappij zoals 

Nederland – bestaat de doodstraf niet meer.

*	 Prof.	David	Garland	is	als	hoogleraar	recht	en	hoogleraar	sociologie	verbonden	aan	
de	New	York	University	School	of	Law.	Dit	is	de	uit	het	Engels	vertaalde	en	herziene	
versie	van	een	lezing	die	hij	op	28	oktober	2010	in	Maastricht	hield	ter	gelegenheid	van	
de	conferentie	De doodstraf voorbij.	Voor	de	lezing	is	gebruikgemaakt	van	zijn	recent	
verschenen	boek	Peculiar institution: America’s death penalty in an age of abolition 
(Harvard	University	Press,	2010).	Volledige	citaten	en	steunbewijs	voor	deze	voordracht	
zijn	te	vinden	in	het	notenapparaat	achter	in	het	boek.

1	 New	York	State	Commission	to	Investigate	and	Report	the	Most	Humane	and	Practical	
Methods	of	Carrying	into	Effect	the	Sentence	of	Death,	1888.
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We denken er niet echt over na, maar deze omwenteling is heel 

opmerkelijk. De doodstraf vormde ooit in elke natie en staat een 

elementair onderdeel van de macht van de overheid. Vandaag de 

dag wordt de praktijk van de doodstraf alom beschouwd als een 

beschamende schending van de mensenrechten en is deze straf in 

het grootste deel van de westerse beschaving verboden. Hoe is dat 

zo gekomen?

Op die vraag valt geen eenvoudig antwoord te geven. Er bestaan 

uitzonderingen op de westerse tendens – waarvan de Verenigde 

Staten de meest opvallende zijn – en buiten de westerse wereld is 

de doodstraf nog springlevend, met name in het Midden‑Oosten en 

Azië. En ook in het Westen verlopen historische veranderingen niet 

altijd volgens hetzelfde patroon. Toch kunnen we in grove lijnen een 

beeld schetsen van deze verandering en de sociale achtergronden 

aanwijzen die tot deze opmerkelijke ontwikkeling hebben geleid.

In de vroegmoderne tijd – ongeveer van 1400 tot 1700 – werd door 

nieuw opkomende staatsmachten bij de opbouw van de staat een 

 centrale plaats gegeven aan de doodstraf. Daartoe werden  uit gebreide 

openbare ceremonies, afschrikwekkende executie methoden en 

rituele verkondigingen ingezet, waarbij de wreedste straffen werden 

gereserveerd voor majesteitsschennis en misdrijven tegen de staat 

(Sharpe, 1990, p. 33; Van Dulman, 1990; Merback, 1999).

Een cruciaal onderdeel van de staatsvorming waren de inspannin‑

gen van ontluikende politieke autoriteiten om een  machtsmonopolie 

uit te oefenen over een gebied dat zij als het hunne beschouwden. 

Door deze historische worsteling om een soeverein bewind op te 

leggen werd de doodstraf een bekender en krachtiger instrument. 

Vóór de opkomst van de staat werd de doodstraf zonder veel vertoon 

uitgevoerd, zo blijkt. In zijn bespreking van bewijzen uit de late 

middeleeuwen uit Duitsland zegt Evans (1996, p. 50): ‘Afbeeldingen 

van terechtstellingen in de veertiende en vijftiende eeuw laten een 

terloops en niet‑ceremonieel beeld zien van een handvol mensen 

die er ongedwongen bij staan terwijl de beul zijn werk doet.’ En over 

Engeland schrijft Sharpe (1990, p. 31) dat er

‘weinig	bewijs	bestaat	dat	de	terechtstelling	van	misdadigers	in	de	late	mid-

deleeuwen	vergezeld	ging	van	een	uitvoerig	ceremonieel.	In	het	etnografisch	

onderzoek	van	Otterbein	(...)	wordt	ook	gesuggereerd	dat	in	de	voorstatelijke	

samenlevingen	executies	meestal	in	het	geheim	of	zonder	ophef	plaatsvonden.’
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13Wat is er met de doodstraf gebeurd?

Door de opkomst van soevereine staten zijn deze oudere praktijken 

in meerdere opzichten veranderd. De doodstraf werd een voorrecht 

van staatsmachten die hun monopolie op legitiem geweld deden 

gelden en een verbod uitvaardigden op traditionele praktijken van 

persoonlijke vendetta’s en wraakacties. De doodstraf werd opgelegd 

en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de koninklijke hoven, 

waardoor deze straf een grotere mate van formaliteit en wettelijke 

rationaliteit kreeg. De uitvoering van deze straffen kwam meer in de 

openbaarheid, met een uitgebreider ceremonieel, en werd geweld‑

dadiger, omdat de nieuwe staten een shock and awe‑tactiek probeer‑

den te hanteren om indruk te maken op het volk en om de vijand 

angst aan te jagen (Royer, 2003, p. 323). Wij omschrijven wrede 

straffen soms als ‘middeleeuws’, maar in feite heeft de opkomst van 

heerszuchtige staten in de late middeleeuwen en de vroegmoderne 

tijd ervoor gezorgd dat terechtstellingen tot uitgebreide spektakels 

van ellendig lijden verwerden. Niet de middeleeuwse adel maar de 

absolutistische heersers die voor hen in de plaats kwamen, hebben 

van de doodstraf een wrede en heftige vertoning gemaakt.

Tegen het midden van de negentiende eeuw, toen de staten 

steeds langer bestonden en steeds doelmatiger functioneerden, 

was het belangrijkste doel van de doodstraf veranderd; wat ooit 

een  instrument van het bewind was dat essentieel was voor de 

 staatsveiligheid, werd een instrument voor het strafbeleid, gericht 

op nauw keuriger doelen, zoals recht doen en misdaad bestrijden 

(Evans, 1996).

En met de functie veranderde ook de vorm. De doodstraf kreeg meer 

de vorm van een strafrechtelijke maatregel dan van een politiek 

spektakel. De nadruk kwam meer te liggen op strafbare feiten dan 

op politieke misdrijven. Executies werden sneller uitgevoerd, niet 

meer in de politieke omgeving van het marktplein, maar in de straf‑

rechtelijke omgeving van de gevangenis. Er werd naar gestreefd zo 

min mogelijk lichamelijke pijn te veroorzaken, in plaats van zo veel 

mogelijk, zoals vroeger het geval was (Garland, 2010, hoofdstuk 3).

Tegen het eind van de twintigste eeuw, toen de moderne liberale 

democratische welvaartsstaat zich had aangediend, was de dood‑

straf niet langer een van de belangrijkste maatregelen om misdaad 

te bestrijden, werd ze nog maar zelden toegepast en raakte ze steeds 

meer omstreden. Aan het eind van de eeuw was de doodstraf door 

alle ontwikkelde westerse landen behalve de Verenigde Staten 
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 afgeschaft, en ook nog door verschillende niet‑westerse staten 

( Banner, 2003).

De wijdverbreide toepassing van de doodstraf – in vroegere eeuwen 

in het Westen en in een groot deel van de wereld tot vandaag de dag – 

hoeft ons nauwelijks te verbazen. Als we het hedendaagse morele 

onbehagen en de politieke bezwaren tegen de toepassing ervan even 

opzij zetten, is het duidelijk waarom de doodstraf zo belangrijk is 

geweest. Als politiek wapen en strafmaatregel heeft de doodstraf een 

onweerstaanbare kracht. Het doden van politieke vijanden, zware 

criminelen en gevaarlijke personen is voor bevoegdheden een voor 

de hand liggende, effectieve en efficiënte manier om de daarvan 

uitgaande dreiging weg te nemen. Het opleggen van de doodstraf aan 

wetsovertreders geeft autoriteiten een mogelijkheid hun macht te 

tonen, toeschouwers te imponeren, wraak te nemen, schennis onge‑

daan te maken, de sociale orde te herstellen en een waarschuwing te 

doen uitgaan naar mogelijke misdadigers.

Deze overduidelijke efficiëntie is in de huidige tijd ook niet  minder 

geworden. Wanneer de doodstraf snel wordt voltrokken, vaak 

wordt toegepast en wordt opgelegd met de hoogst noodzakelijke 

hoeveelheid pijn en publiciteit – zoals in landen als China, Iran, 

 Saoedi‑Arabië en Singapore nog steeds gebeurt – behoudt de dood‑

straf veel van haar kracht als strafmaatregel en politiek instrument.2

Het karakter en mogelijkheden van staten

Hoe moeten we de opkomst en ondergang van de doodstraf in het 

moderne Westen duiden? De verklaring moet worden gevonden 

in een aantal sociale hervormingen die een verandering teweeg 

hebben gebracht in het karakter van de staat in de westerse samen‑

leving, haar strategische belangen en de sociale omgeving waarin 

zij zich beweegt.

De doodstraf is altijd en overal een uitoefening van staatsmacht. 

De toepassing en de aard van de doodstraf worden – altijd – vorm‑

gegeven door de structuur van de overheidsinstellingen en de 

besluiten van overheidsfunctionarissen die handelen volgens hun 

perceptie van het overheidsbelang. Overheidsactoren streven ernaar 

2	 Zie	over	de	tegenwoordige	doodstraf	in	Azië:	Johnson	en	Zimring,	2009.
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controle te houden over en hun bevoegdheid in te zetten in het 

belang van hun gevestigde gewoontes, hun bondgenoten en hun 

kiezers. De doodstraf is een van de middelen die – al dan niet – kun‑

nen worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken.

Zoals het karakter en het werkterrein van de staat in de loop der 

tijd in verschillende landen veranderd zijn, zo geldt dat ook voor de 

doodstraf.3

In het spoor van het ancien régime heeft een reeks politieke en 

culturele krachten het staatsbegrip in westerse samenlevingen 

ver anderd, met grote gevolgen voor de doodstraf. Staatsvormings‑

processen zorgden voor meer institutionele bevoegdheden van 

de overheid en meer mogelijkheden voor overheidsactoren om 

sociale en strafrechtelijke controles uit te oefenen. Door de inspan‑

ningen van de liberale en democratische krachten veranderden 

staats instellingen van karakter, ontstonden er nieuwe machts‑

verhoudingen en werden er wettelijke beperkingen gesteld aan 

het staatsbeleid. Door de opkomst van culturele gewoonten die 

beschaafde en humanitaire gevoeligheden belichaamden, kreeg 

de macht van de staat een zachter karakter, waardoor nieuwe 

legitimiteits criteria ontstonden en nieuwe grenzen werden 

gesteld aan het gebruik van geweld (Spierenburg, 1984; Starr, 2007; 

Hunt, 2007).

In de loop der tijd zijn de sociale terreinen waarop de staat haar 

bevoegdheden uitoefent, voortdurend veranderd. In het hele Westen 

zijn samenlevingen vreedzamer, meer geordend, meer marktgericht 

geworden en meer geïndividualiseerd. Al deze processen zijn van 

invloed geweest op de doodstraf (Tilly, 1992).

De verhoudingen tussen staten onderling hebben eveneens de prak‑

tijk van de doodstraf beïnvloed, vooral in samenhang met oorlogen, 

imperialistische veroveringen en dekolonisatie (verschillende Zuid‑

Amerikaanse staten hebben de doodstraf afgeschaft om hun nieuw 

verworven onafhankelijkheid te markeren. Andere, waaronder een 

aantal landen in het Caribische gebied, houden juist vast aan de 

doodstraf ten teken van hun soevereine autonomie). Sinds het einde 

van de twintigste eeuw wordt door de Raad van Europa, de Europese 

Unie en de Verenigde Naties druk uitgeoefend om de doodstraf af te 

schaffen (Hood en Hoyle, 2008).

3	 Zie	voor	meer	informatie:	Garland,	2010,	hoofdstuk	3-5.
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De doodstraf is telkens weer vormgegeven door de noodzakelijke 

behoefte van de staat om zijn autoriteit te bevestigen, een behoefte 

die in de loop der tijd veranderde: van de genadeloze handhaving 

van  gewelddadige macht in de vormingsfase, via een meer terug‑

houdend gebruik wanneer de staat eenmaal stevig gevestigd was, tot 

een verminderde, ambivalente toepassing toen de doodstraf onder‑

werp werd van discussies over de legitimiteit en doel treffendheid 

ervan.

De doodstraf verloor haar wezenlijke belang door de vorming van 

een stabiele bureaucratische staat, beveiligd door een machts‑

monopolie, ondersteund door een strafrechtelijk apparaat van 

politie en gevangenissen en betrekkelijk doeltreffend in het 

bedwingen van persoonlijk geweld. Er ontstond een probleem door 

de ontwikkeling van liberaal‑democratische en verzorgingsstaten 

en door een daarmee samenhangende cultuur van meer verfijnde 

beschaving en humanisme, waardoor het geweld van de overheid 

werd beteugeld en werd omgeven door verbodsbepalingen en taboes 

(Garland, 2010).

Het gegeven dat de doodstraf lange tijd werd beschouwd als een 

onmisbaar instrument van de staat, betekende dat kritische aan‑

vallen achterwege bleven: een praktijk die van wezenlijk belang 

was, kon natuurlijk niet worden afgeschaft. Maar toen de doodstraf 

eenmaal niet meer van wezenlijk belang was voor het behoud van 

de staat, of in elk geval niet meer als zodanig werd beschouwd, 

ver anderde de politiek met betrekking tot de doodstraf ingrijpend. 

Vanaf dat moment in de achttiende eeuw zien we een machtige 

antibeweging ontstaan die kritiek heeft op het gebruik van de galg, 

alsmede de moderne beweging tegen de doodstraf. En vanaf het 

eerste begin daarvan had die kritiek zowel een praktisch als een 

ideologisch karakter (Hunt, 2007).

Vroegmoderne autoriteiten gebruikten executies om uitdruk‑

king te geven aan hun staatsmacht. Deze openbare evenementen 

brachten echter gevaren voor staatsambtenaren met zich mee, 

omdat zij immers de macht en de bevoegdheid van de staat in het 

geding brachten. Het luisterrijke staatsritueel zou kunnen worden 

be dorven door de onbekwaamheid van een beul, de onwillig‑

heid van een veroordeelde of een ontwrichtende, onbeheersbare 

menigte. Zo zou de executie de staatssoevereiniteit niet bevestigen, 

maar juist ondermijnen. De betekenis van een terechtstelling was 
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derhalve nooit eenduidig en altijd onderhevig aan tegenstand en 

hernieuwde vaststelling.

Overheidsfunctionarissen hebben altijd beweegredenen gehad om 

hun controle over deze netelige evenementen te vergroten – om de 

kans op verstoringen tot een minimum te beperken, om de invloed 

van andere actoren te verkleinen, om protocollen te ontwikkelen die 

zonder mankeren kunnen worden uitgevoerd. Een groot deel van 

de historische ontwikkeling van de doodstraf kan in deze context 

worden geduid. Neem het voorbeeld van het veranderende patroon 

in de openbaarheid van executies. Op een bepaald moment in de 

negentiende eeuw gingen de bijkomende kosten van openbare 

terechtstellingen zwaarder wegen dan de voordelen ervan, en 

gingen overheidsautoriteiten het schavot achter de gevangenismuur 

opstellen (openbare terechtstellingen werden het eerst afgeschaft in 

de noordoostelijke staten van de Verenigde Staten – enkele tientallen 

jaren voordat het Verenigd Koninkrijk en Nederland dit voorbeeld 

volgden, en een volle eeuw eerder dan Frankrijk ermee ophield) 

(Garland, 2010; McGowen, 1987; Gatrell, 1994).

Dit ‘privatiseringsproces’ van de terechtstelling, door haar 

 minder zichtbaar te maken en de betrokkenheid van het publiek 

te ver kleinen, moet niet worden gezien als een gevolg van meer 

beschaafde gevoeligheden of als een antwoord op weer spannige 

menigten, alhoewel deze beide factoren een rol speelden. Deze 

ontwikkeling kan echter het best worden beschouwd als de 

voortdurende pogingen van regeringsfunctionarissen om steeds 

strakker controle te houden over een beladen onderneming en de 

betekenissen die daaraan werden verbonden te beheersen. Vanaf 

de zeventiende eeuw heeft de overheid zich telkens weer ingezet om 

de omvang van het ritueel, het aantal toeschouwers, het optreden 

van de veroordeelde, de tijd totdat de dood intreedt, en de mogelijk‑

heden om toe te kijken en daarover te communiceren, te  beperken. 

Doordat de staat het mislukken van openbare rituelen wilde 

voorkomen, werd uiteindelijk zowel het ritueel als de openbaar‑

heid afgeschaft (Smith, 2008). Hetzelfde proces speelt zich vandaag 

de dag nog af in uiteenlopende landen als China en Iran, waar de 

autoriteiten onlangs verklaarden geen openbare terechtstellingen 

meer te zullen uitvoeren, en in de Verenigde Staten, waar executies 

steeds beheerster van karakter zijn en vaker in het verborgene 

plaatsvinden.
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Politieke hervormingsprocessen

Gevestigde gewoonten en de belangen van de overheid dicteren het 

karakter en gebruik van de doodstraf. Deze gewoonten en belangen 

worden echter gevormd door politieke en culturele krachten. De 

belangrijkste krachten waren het liberalisme, de democratie, het 

fatsoen en humanitaire noties (Garland, 2010, hoofdstuk 5).

Tegenwoordig zijn de meeste westerse landen liberale demo‑

cratieën van enigerlei soort en het moderne liberale gedachtegoed is 

doortrokken geraakt van democratische idealen. Maar  liberalisme 

en democratie, ook al overlappen ze elkaar tegenwoordig, zijn 

afzonderlijke politieke tradities, met verschillende historische 

achtergronden, waarden en prioriteiten. We moeten dit onderscheid 

nadrukkelijk maken, omdat het liberalisme en de democratie zich 

soms in verschillende richtingen bewogen hebben wanneer het de 

doodstraf betreft (Starr, 2007).

De kern van het klassieke liberalisme draaide om twee essentiële 

overtuigingen: een opvatting van sociale orde waarin individuele 

vrijheid en autonomie worden gewaardeerd, en de overtuiging dat 

de macht van de overheid moet worden beperkt door het recht. 

Liberale instellingen streven ernaar de bevoegdheid van de staat 

om dwang uit te oefenen te beperken en de rechten en vrijheden van 

individuen hoog te houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

liberalen zich altijd onder de felste critici van de doodstraf hebben 

bevonden (Holmes, 1995).

De toenemende impact van liberale ideeën en sociale krachten 

is sinds de achttiende eeuw van invloed geweest op de doodstraf. 

In het vroegmoderne Europa werden straffen soms collectief 

 uit gevoerd, zoals in 1757, toen de familie van Robert Damiens, die 

een mislukte moordaanslag op de Franse koning had gepleegd, 

haar familienaam werd ontnomen en uit Frankrijk werd ver‑

bannen (McManners, 1981). De liberalen kwamen hiertegen in het 

geweer en benadrukten dat mensen individueel verantwoordelijk 

waren voor het door hen begane misdrijf en dat daarom alleen 

aan de overtreder een officiële straf mocht worden opgelegd. Als 

reactie op de willekeur van een gepersonaliseerde heerschappij 

eisten liberale tegenstanders van het absolutisme een procedurele 

bescherming van verdachten en de vaststelling van wettelijke regels 

en  beginselen waardoor de omvang van de staatsmacht zou worden 

beperkt (Beccaria, 1995 [1764]).
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Al in de dertiende eeuw drong de Engelse adel aan op habeas corpus 

en juryrechtspraak en in de zeventiende eeuw waren deze rechts‑

beginselen – samen met het recht op bijstand en een openbare 

aanklacht – een centraal thema geworden op de agenda van het 

liberalisme.4 In de Verenigde Staten van nu is de liberale roep om 

correcte procedures en een behoorlijke procesorde nog steeds een 

van de pijlers waarop de tegenstanders van de doodstraf hun verzet 

baseren.

De opkomst van het liberalisme heeft ook een verandering teweeg‑

gebracht in de wijze waarop de doodstraf werd gerechtvaardigd. De 

doodstraf was in de vroegmoderne tijd ingebed in de traditie, de 

godsdienst en het goddelijk recht van de koningen, en deze nodig‑

den niet uit tot het geven van kritiek of het te berde brengen van 

argumenten. Vanaf de achttiende eeuw toetsten de liberalen het nut 

en de rede van het oude regime en stelden dat alles wat niet op die 

gronden kon worden gerechtvaardigd, geen bestaansrecht had.

Het tijdperk van de liberale revoluties (grofweg van 1774 tot 1848) 

viel samen met de eerste afschaffingen – meestal in kleinere staten 

en vorstendommen, zoals Toscane en San Marino, Pruisen. Dit eer‑

ste tijdperk van hervorming bracht de liberale staten en de afschaf‑

fing van de doodstraf met elkaar in verband, en dit verband is tot op 

de dag van vandaag blijven bestaan (Garland, 2010, hoofdstuk 5).

Het antiliberalisme werd in verband gebracht met de andere kant. 

Wanneer autoritaire regimes opkwamen, bracht de afwending van 

het liberalisme een terugkeer naar de doodstraf met zich mee. Het 

fascisme van de twintigste eeuw bracht het inzetten van de dood‑

straf als overheidsbeleidsinstrument terug. En het strafrechtelijke 

stelsel van nazi‑Duitsland maakte op een enorme schaal gebruik 

van terechtstellingen (Evans, 1996). De heersende tendens van 

het moderne Westen is steeds geweest dat liberale rechtsvormen 

en regeringsvormen moeten worden ingesteld en dat de daarvan 

uitgaande bescherming zich tot alle sociale lagen moet uitstrekken. 

En terwijl de rechtsstaat, procedurele bescherming en burger‑

rechten zich in de loop van de negentiende eeuw verspreidden, 

deden de hervormingen van de doodstraf dat ook. Tegen het eind 

4	 Deze	rechten	zijn	neergelegd	in	de	Engelse	Bill of Rights van	1689	en	de	Treason Trials 
Act van	1696.	Later	werden	zij	opgenomen	in	de	meeste	nieuwe	grondwetten	van	de	
late	achttiende	en	de	negentiende	eeuw.
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van de twintigste eeuw was de afschaffing van de doodstraf een 

van de basisnormen van het moderne liberalisme geworden en een 

beginsel van de internationale mensenrechtenbeweging (Hood en 

Hoyle, 2008).5

Democratie betekent de ‘regering van het volk door het volk voor het 

volk’ (om met Abraham Lincoln te spreken). Maar democratie wordt 

op veel verschillende manieren geïnterpreteerd en aan de hand van 

verschillende regelingen geïmplementeerd. In de Verenigde Staten 

is de democratie sterk lokaal en populistisch geïnstitutionaliseerd; 

dit is een van de redenen waarom de doodstraf daar tot op heden 

nog bestaat. In andere landen is de democratie gestoeld op andere 

waarden en instellingen, waardoor grootscheepse hervormingen 

mogelijk zijn en grenzen worden gesteld aan de meerderheidsregel.

Democratische schrijvers en theoretici zijn in het algemeen niet 

enthousiast over de doodstraf en zien deze als een mensonterende 

praktijk die symbool staat voor een absolutistische macht en een 

repressief bewind. Net als de zweepslagen duidt de doodstraf op een 

soort tirannie, een absolute ondergeschiktheid van de gestrafte aan 

de bestraffer (Garland, 2010).

De ontwikkeling van de moderne democratie gaat hand in hand met 

de afschaffing van de doodstraf, waarbij de landen in Noord‑Europa 

en Scandinavië (en delen van de Verenigde Staten) op beide fronten 

het voortouw nemen. In veel opzichten is de democratie pas tot 

volle wasdom gekomen aan het eind van de twintigste eeuw, toen 

afschaffing in de westerse wereld de norm werd.6

Hoewel in de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste 

eeuw slechts hier en daar de doodstraf werd afgeschaft, vond het 

merendeel van de afschaffingen plaats na de Tweede Wereldoorlog, 

en raakte de afschaffingstendens in de jaren negentig van de vorige 

eeuw in een stroomversnelling. Het tijdschema van de hervorming 

van de doodstraf komt overeen met het tijdschema van de demo‑

cratisering. Het einde van het fascisme in de jaren veertig bracht 

een grondwettelijk verbod op de doodstraf in Italië, Duitsland en 

5	 Protocollen	6	en	13	van	het	Europees	Verdrag	van	de	Rechten	van	de	Mens	(1983	en	
2002)	verbieden	de	doodstraf,	evenals	het	Tweede	Protocol	van	het	VN-Verdrag	inzake	
Burgerrechten	en	Politieke	Rechten	(IVBPR),	dat	in	1989	in	werking	is	getreden.

6	 Uit	een	studie	van	Neumayer	(2006)	blijkt	dat	afschaffing	van	de	doodstraf	samenviel	
met	de	opkomst	van	de	democratie	en	dat	de	wijdverbreide	afschaffing	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	in	wezen	een	politiek	proces	was.
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Oostenrijk met zich mee. Op het Iberisch Schiereiland leidde in de 

jaren zeventig de overgang van een dictatoriaal regime naar demo‑

cratie in Spanje tot afschaffing, waarop Portugal besloot alle nog 

resterende halsmisdrijven te laten vervallen. De ineenstorting van 

de Sovjet‑Unie aan het eind van de jaren tachtig leidde tot afschaf‑

fing in Oost‑Duitsland (DDR), Roemenië, Hongarije en Tsjecho‑Slo‑

wakije, en later in landen als Polen, Servië, Kroatië, Macedonië en 

Slovenië (al moet worden gezegd dat deze laatste groep mede werd 

gedreven door de hoop op het lidmaatschap van de Europese Unie). 

Hetzelfde patroon doet zich buiten Europa voor: Zuid‑Afrika en de 

Filippijnen markeerden het begin van hun democratie met het einde 

van de doodstraf (Hood en Hoyle, 2008).

Ook op het vlak van waarden en idealen bestaat een verwantschap 

tussen democratie en de afschaffing van de doodstraf. Dit verband 

is echter in het geheel niet rechtlijnig te noemen. Een land als Frank‑

rijk, dat leiding gaf aan het Europese continent in zijn opmars naar 

democratie, was het laatste Europese land dat de doodstraf opgaf. 

En niemand zal ontkennen dat de Verenigde Staten democratisch 

zijn – en volledig democratisch sinds de jaren zestig en de afschaf‑

fing van de rassenscheidingswetten – en toch blijven zij vasthouden 

aan de doodstraf. Die vasthoudendheid wordt tegenwoordig juist 

gerechtvaardigd in naam van de democratie en de ‘wil van het volk’ 

(Garland, 2010, hoofdstuk 2).

In feite is de doodstraf niet afgeschaft omdat de nieuwe stem‑

gerechtigden erom vroegen. Hun vertegenwoordigers in het parle‑

ment – van wie de achtergrond, opleiding en culturele opvoeding in 

het algemeen meer ontwikkeld waren dan die van de kiezers – voel‑

den het electorale verband tussen democratie en hervorming van 

de doodstraf wel aan en konden daar ook naar handelen, al dan niet 

met de steun van het volk.

Culturele hervormingsprocessen

Het verdwijnen van de doodstraf wordt in het algemeen beschouwd 

als een gevolg van culturele veranderingen. De reden waarom wij 

misdadigers niet meer ophangen, vierendelen of in het openbaar 
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terechtstellen, zoals met Johannes Nathan gebeurde, is dat onze 

maatschappij beschaafder en fijngevoeliger is geworden.7 En dit 

inzicht is niet nieuw. Al meer dan twee eeuwen kan het standaard‑

hervormingsproces worden samengevat als een verhaal over hoe 

culturele veranderingen – verfijndere manieren, minder verdraag‑

zaamheid ten opzichte van geweld, meer gevoeligheid voor de pijn 

van anderen – hebben geleid tot veranderingen met betrekking tot 

de doodstraf.

Sinds Beccaria hebben degenen die kritiek hadden op de dood‑

straf zichzelf beschouwd als voorvechters van ‘de humanitaire 

zaak’ – die zowel in religieuze als in seculiere terminologie tot 

uitdrukking kwam – en elke hervorming als een stap voorwaarts 

gezien in de vooruitgang van de beschaving. En vanaf de verlich‑

ting tot op heden zijn de pogingen tot hervorming uitgedrukt in 

de taal van de beschaving en de humaniteit, terwijl elke stap in de 

 richting van afschaffing werd gezien als het resultaat van onze ‘zich 

 ontwikkelende fatsoensnormen’.

Historici zijn het eens over het beschavingsidioom en de humanis‑

tische inzichten waarin de hervorming van de doodstraf gegoten 

werd, maar er bestaat geen overeenstemming over de vraag of aan 

die taal en aan de culturele stromingen waar die taal naar verwijst, 

een oorzakelijk gewicht moet worden toegekend. Wanneer wij van 

de beschrijving van normatieve debatten overgaan tot de ontwikke‑

ling van historische verklaringen, wordt de status van de ‘cultuur’ 

problematischer. De vraag doet zich dan voor hoe de causale rol 

van culturele stromingen zoals het humanisme en de fijngevoelig‑

heid moet worden beoordeeld. Moeten we cultuur beschouwen als 

een werkelijke oorzaak of slechts als een glanzend laagje dat over 

de meer basale causale processen heen is gegoten? Zijn gevoelens 

van beschaving en humanisme onderscheidende krachten voor 

historische verandering of zijn zij slechts de muziek die de echte 

actie begeleidt?8

7	 Zie	over	de	opkomst	van	humanitaire	fijngevoeligheid:	Haskell,	1992;	Bender,	
1989;	Halttunen,	1998;	Evans,	1996;	Elias,	2000;	Spierenburg,	1984.

8	 Spierenburg	(1984)	breekt	een	lans	voor	het	eerste	uitgangspunt,	Foucault	(1977)	voor	
het	tweede.	Het	‘beschavingsproces’-argument	is	overgenomen	door	Pratt	(2002)	en	
Garland	(2010).	Smith	(2008)	is	helemaal	voor	een	‘culturalistische’	vorm	van	straf	en	
wijziging	van	het	strafrecht.	De	sceptische	kijk	op	humanitaire	gevoelens	is	te	vinden	
bij	Rusche	en	Kirchheimer	(1968)	en,	in	een	subtielere	vorm,	bij	Gatrell	(1994).
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Naar mijn mening heeft de conventionele wijsheid grotendeels 

gelijk: culturele veranderingen hebben inderdaad een aanzet 

ge geven tot de hervorming van de doodstraf. Maar als we goed 

 kijken, behoeft deze standaardverantwoording toch enige 

nuancering.

Ten eerste hadden de culturele verschuivingen die ertoe deden, 

een effect op de sociale elite en niet op de massa. Ten tweede 

werden hervormingsprocessen tot stand gebracht via staatsactoren, 

dus  culturele voorkeuren moesten in overeenstemming worden 

gebracht met de politieke realiteit. Ten derde hadden verschil‑

lende elementen van de verlichte cultuur behoorlijk verschillende 

 consequenties voor de hervorming van de doodstraf.

De opkomst van de moderne burgercultuur, die zich in de loop 

van de achttiende en de negentiende eeuw zowel in seculiere als in 

religieuze zin steeds verder verbreidde, had belangrijke gevolgen 

voor de plaats van fysiek geweld in het sociale leven – deze gevolgen 

waren des te krachtiger omdat zij de pogingen van de staat om de 

oude militaire standen en hun aristocratische cultuur te beteugelen 

versterkten (Spierenburg, 1984; Elias, 2000).

Het uitvechten van particuliere vetes en het duelleren namen af, 

evenals het routinematig gebruik van geweld bij de bestraffing 

van vrouwen, kinderen en bedienden. Martelen werd verboden. 

Lijfstraffen, zoals verminken, brandmerken, afranselen en geselen, 

werden op minder grote schaal toegepast. Straffen die lichame‑

lijke blootstelling of lichamelijk lijden impliceerden – het blok, 

de schandpaal, kastijding en brandmerken – werden grotendeels 

afgeschaft. De doodstraf werd minder vaak en minder geweld‑

dadig voltrokken, en vanaf de achttiende eeuw werden executies 

waarbij het lichaam van de veroordeelde verminkt, uiteengereten of 

tentoongespreid werd, steeds minder gebruikelijk en werd het lijden 

van de veroordeelde op het schavot sterk verminderd. Halverwege 

de negentiende eeuw, lang nadat martelingen op het schavot waren 

afgeschaft, klaagden commentatoren uit de middenklasse dat 

het aanschouwen van een persoon die ter dood gebracht wordt, 

te schokkend was, en zij uitten kritiek op het harteloze onfatsoen 

van degenen die nog gingen kijken naar openbare ophangingen 

( Banner, 2003; Spierenburg, 1984).

Sinds de tweede helft van de achttiende eeuw heeft de westerse elite 

openbare terechtstellingen in naam van de beschaving afgekeurd, 

waarbij de overheidsfunctionarissen werden bekritiseerd om het 
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ten tonele brengen van zulke ‘barbaarse’ vertoningen en het creëren 

van gelegenheden om ‘vulgair’, verachtelijk gedrag ten toon te 

 spreiden. Halverwege de negentiende eeuw werd een praktijk die 

eerder door heersende groeperingen overal werd hooggehouden, nu 

door hen bekritiseerd (McGowen, 2003).

Als echter de beschaafde esthetiek van de verfijning ertoe bijdroeg 

dat er een gevoeligheid ontstond voor de beweging die zich verzette 

tegen het gebruik van de galg, dan was dat niet de enige culturele 

basis. Een even belangrijk onderdeel in de opzet van de beweging 

is altijd de humaniteit geweest: een morele – en vaak religieuze – 

gevoeligheid die het menselijk leven als onschendbaar beschouwt, 

streeft naar het opheffen van gruwelijkheden en zich richt op het 

tonen van compassie met alle andere schepselen. Deze gevoeligheid 

is bij strafrechthervormers altijd een constante factor geweest: sinds 

Beccaria en zijn pleidooi voor humaniteit in de achttiende eeuw tot 

aan Norval Morris en zijn fatsoen, empathie en bezorgdheid om 

menselijk lijden in de twintigste eeuw.9

Humaniteit kent vele bronnen – de geschriften van Montesquieu 

en Voltaire uit de tijd van de verlichting, het morele  individualisme 

van het liberalisme, de credo’s van de achttiende‑eeuwse  quakers 

en de negentiende‑eeuwse evangelisten, de romantische beweging 

in fictie en poëzie. De karakteristieke gevoelens van empathie 

en  vereenzelviging met anderen werden verkregen en over‑

gebracht door middel van culturele gewoontes, zoals het lezen van 

boeken, het bijhouden van dagboeken en het zich in een ander 

verplaatsen. Maar het centrale beginsel is de eenvoudige morele 

on ontkoombaarheid dat een mensenleven heilig is en niet mag 

worden geschonden – en deze onontkoombaarheid is in de moderne 

liberale democratieën van vandaag geheel en al naar voren gekomen 

als een organiserend beginsel van bestuur en het sociale leven 

(Hunt, 2007).

Humaniteit herbergt in haar kern een fundamenteel respect voor 

individuen en voor de mens als persoon. Deze waarden lijken 

vandaag de dag misschien voor de hand te liggen en  onvermijdelijk 

9	 De	‘motiverende	kracht’	van	strafrechthervorming	is,	volgens	Morris	(1966,	p.	627):	
‘Fatsoen,	empathie,	het	vermogen	ten	minste	in	enige	mate	de	zweep	op	de	rug	
van	de	ander	te	voelen,	het	van	tijd	tot	tijd	wegnemen	van	de	oogkleppen	die	ons	
meestal		verhinderen	menselijk	lijden	te	onderkennen,	respect	voor	elk	individu,	vanuit	
	religieuze	of	humanistische	overtuiging.’
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te zijn, maar de opkomst ervan heeft een nieuw tijdperk in de 

geschiedenis van het Westen ingeluid: een buitengewoon belang‑

rijke herwaardering van de moraal waarin de waarde van claims 

van familie, stammen, sektes en staat verminderde en de claims 

van autonome individuen van het grootste belang werden geacht. 

Met haar onverbiddelijke afwijzing van het gebruik van geweld 

en het doden van individuen is de humaniteit ontegenzeglijk een 

antimilitaristische notie, gebaseerd op vreedzame leefwijzen en 

sociale verhoudingen. In tegenstelling tot de krijgsethiek van het 

voorgaande tijdperk – met een verleden van bloedvergieten en 

wreedheden, de idee van eerzaam geweld en het genot van doden 

en bloederig vermaak – beschouwt de humaniteit menselijk lijden 

als schandalig en betreurt zij geweld ten enenmale. Haar afschuw 

van wreedheden strekt zich zelfs uit tot de goddelijke zonden: de 

doctrine van de barmhartige vergeving uit het Nieuwe Testament 

spreekt de mensenvriend aan, niet het hellevuur uit het Oude 

 Testament (Holmes, 1995).

Met de teloorgang van traditionele erecodes en de uitbreiding 

van humanitaire idealen werd fysiek geweld het nieuwe taboe 

van de liberale democratische samenlevingen – hoe vreedzamer 

en  stabieler de samenleving, hoe problematischer het geweld. De 

opkomst van humanitaire noties had een duidelijk en direct effect 

op de doodstraf. Humaniteit genereerde nieuwe sympathie voor 

de slachtoffers van het schavot en hun lijdensweg. De heersende 

 klassen, die ooit het offeren van misdadigers als een noodzakelijk 

middel voor het behoud van een sociale orde hadden beschouwd, 

gingen nadenken over het lijden van de persoon die de dood in de 

ogen keek. Hun morele horizon werd verbreed en daarmee hun 

morele verbeeldingskracht en empatisch vermogen. Humanitaire 

overwegingen droegen ertoe bij dat er een eind werd gemaakt 

aan martelpraktijken en pijnigende executies en gaven een aan‑

zet tot het ontwikkelen van pijnloze executiemethodes. Dankzij 

 humanitaire opvattingen veranderde de houding van de wetgever, 

de rechter en de jury en werden zij aangespoord de verdachte, 

die zij eerder slechts als een minderwaardige misdadiger hadden 

beschouwd, als medemens te erkennen (Garland, 2010).

In de tweede helft van de negentiende eeuw waren de humanitaire 

noties zo wijdverbreid, dat zelfs de voorstanders van de doodstraf 

voor hun argumenten dezelfde bewoordingen gebruikten. Maar 

terwijl argumenten gebaseerd op de ‘onschendbaarheid van het 
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leven’ zowel vóór als tegen de doodstraf voor moordenaars konden 

pleiten, was de heilige plaats die nu aan het menselijk leven werd 

toegekend, voldoende reden om het toepassen van de doodstraf 

voor minder zware delicten af te wijzen. De regels voor de doodstraf 

werden dienovereenkomstig aangescherpt. In de twintigste eeuw 

werd de tegenstelling tussen humanitaire noties en de doodstraf 

in een nieuwe en krachtige vorm uitgedrukt door de mensen‑

rechtenbeweging, die de doodstraf als een schending van het meest 

fundamentele recht van de mens beschouwde (Hunt, 2007).

Sinds de achttiende eeuw tot op de dag van vandaag vinden 

 discussies over de doodstraf plaats in de taal van de beschaving 

én de menselijkheid. Beschavingsnoties kunnen het best  worden 

begrepen als een esthetische verfijning, subtiliteit en zelf‑

beheersing, in combinatie met sociale normen die bedoeld zijn 

om onplezierige confrontaties met vulgair en schokkend gedrag 

tot een minimum te beperken. Humanitaire noties zijn daaren‑

tegen ge voelens van menselijke sympathie en inlevingsvermogen 

in een ander en de morele verplichtingen die uit een dergelijk 

inlevings vermogen voortvloeien. Deze twee noties kunnen naast 

elkaar bestaan en gebruikmaken van dezelfde taal van fijnzinnige 

ge voelens, maar op een bepaald punt gaan de effecten uit een‑

lopen. De ene houdt zich bezig met het beperken van de esthetische 

krenking die zich voordoet wanneer een persoon ter dood wordt 

gebracht, terwijl de andere fundamenteel bezwaar maakt tegen 

menselijk lijden. De ene wil de aanblik van pijn verminderen, de 

andere wil het toebrengen ervan verminderen. De ene gaat voor‑

namelijk over manieren en uiterlijke vorm, de andere over de 

onderliggende morele essentie (Garland, 2010, hoofdstuk 5).

Je zou kunnen zeggen dat de dood door middel van een dodelijke 

injectie zeer beschaafd is van vorm, maar niet bepaald humaan.

Conclusie

De beweging van de westerse landen in de richting van een vol‑

ledige afschaffing van de doodstraf is langzaamaan begonnen in 

enkele kleine rechtsgebieden aan het eind van de achttiende eeuw. 

Van daaruit breidde de beweging zich in de loop van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw uit naar een handvol grotere 

staten, waar vaak een volledige afschaffing werd ingevoerd voor 
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‘gewone’ misdrijven (niet voor ‘bijzondere’ of politieke delicten), 

 terwijl veel van deze afschaffingen vervolgens weer ongedaan wer‑

den gemaakt. Vervolgens breidde de beweging zich in de  laatste 

dertig jaren van de twintigste eeuw enorm uit, totdat deze alle 

 westerse landen met uitzondering van de Verenigde Staten omvatte. 

Tegen het eind van de eeuw hadden deze staten allemaal de dood‑

straf geheel en al afgeschaft.

De beperking van de doodstraf was een proces dat zich over een 

gehele regio en over een lange periode uitstrekte. In het overgrote 

deel van de gevallen waar de afschaffing totaal was, vormde dit de 

laatste fase van een hervormingsproces dat de praktijk van de dood‑

straf al eerder beperkt, beteugeld en verfijnd had en de toepassing 

ervan enorm had teruggebracht. Afgezien van een enkel geval is de 

volledige en definitieve afschaffing aan het eind van de twintigste 

eeuw een ontwikkeling geweest die een hervormingsproces afsloot 

dat al veel langer aan de gang was.

De meerderheid van de afschaffingen in Europa deden zich 

voor in de tweede helft van de twintigste eeuw, hetzij in de jaren 

 onmiddellijk volgend op de Tweede Wereldoorlog, hetzij in de 

jaren zestig en zeventig. Italië, Duitsland en Oostenrijk namen 

afschaffingsbepalingen op in de nieuwe liberale grondwet, die zij 

in werking stelden na het eind van de oorlog en de instorting van 

het fascisme. Na de Tweede Wereldoorlog zagen landen als Groot‑

Brittannië, Spanje, Frankrijk, Ierland, Australië, Nieuw‑Zeeland 

en Canada het aantal executies afnemen, alhoewel pogingen om 

de volledige afschaffing bij wet vast te leggen nog tientallen jaren 

daarna niet tot een resultaat leidden. In verscheidene landen waar 

de doodstraf voor ‘gewone’ misdrijven al lang was afgeschaft, 

bleef de doodstraf bestaan voor politieke misdrijven tegen de staat 

– een herinnering aan de historische rol van de doodstraf bij het 

handhaven van de staatsmacht. In de betrekkelijke stabiliteit van 

West‑Europa in de jaren na de oorlog werden deze ‘buitengewone’ 

straffen nooit voltrokken en uiteindelijk eveneens afgeschaft: door 

Portugal in 1976, Denemarken in 1978, Luxemburg en Noorwegen 

in 1979, Nederland in 1982, Ierland in 1990, Italië in 1994, Spanje in 

1995, België in 1996 en door het Verenigd Koninkrijk in 1998 (Hood 

en Hoyle, 2008; Garland, 2010).

Tussen de jaren tachtig van de vorige eeuw en vandaag zijn bepalin‑

gen tegen de doodstraf steeds meer opgenomen in verdragen voor 

mensenrechten, supranationale verdragen en het internationale 
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recht. De Protocollen 6 en 13 van het Europees Verdrag van de 

Rechten van de Mens (1983 en 2002) verbieden de doodstraf, evenals 

de Verenigde Naties, in het Tweede Protocol bij het Internationaal 

Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR), dat 

in 1989 is aangenomen, alsmede het Amerikaans Verdrag voor de 

 Mensenrechten, Protocol tot Afschaffing van de Doodstraf, aan‑

genomen in 1990 door de Algemene Vergadering van de Organisatie 

van Amerikaanse Staten.

De opkomst van deze internationaalrechtelijke normen heeft een 

verandering betekend in het karakter van de doodstraf als politieke 

kwestie. Het bestaan ervan oefent druk uit op andere staten om de 

doodstraf af te schaffen en in sommige gevallen worden daartoe 

politieke en economische stimuleringsmaatregelen verstrekt. Deze 

normen hebben de politiek over de doodstraf tot een internationale 

politiek gemaakt, en zo een binnenlandse aangelegenheid tot een 

onderwerp gemaakt dat betrekking heeft op internationale verhou‑

dingen. Zij ‘omvatten’ de afschaffing van de doodstraf in de staten 

die het IVBPR hebben ondertekend, of in lidstaten van de Europese 

Unie en de Raad van Europa. Daarmee wordt de definitieve afschaf‑

fing een internationale verplichting in plaats van een binnenlandse 

beleidskeuze. Als gevolg daarvan heeft de doodstraf de neiging 

in deze landen uit het nationale politieke debat te verdwijnen en 

het volk begint in sommige landen wat minder aan de doodstraf  

te hechten. De nieuwe hervormingsbeweging is erin geslaagd de 

afschaffing van de doodstraf tot een beginsel van de internationale 

mensenrechtenbeweging te maken.

De lange geschiedenis van de doodstraf in het Westen bereikt daar‑

mee haar absolute antithese: wat ooit een probleemloos instituut 

was dat algemeen werd toegejuicht, is in korte tijd verworden tot een 

schending van mensenrechten, die algemeen verboden is. Behalve 

natuurlijk in de Verenigde Staten, waar de doodstraf grondwettelijk 

toegestaan blijft en waar nog steeds terechtstellingen plaatsvinden.
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Nederland en de afschaffing van 
de doodstraf

Achterlijk of vooruitstrevend?

C.H. Brants*

Naar een apocriefe uitspraak van Heinrich Heine gebeurt in 

Nederland alles vijftig jaar later. Wat hij eigenlijk opmerkte in 1834 

tijdens een reis door Nederland, was hoe achterlijk de strafrechtsple‑

ging er was en hoe archaïsch de openbare terechtstellingen: ‘U hebt 

er geen idee van hoe oneindig veel voorbereidingen en  ceremonies 

daarbij komen kijken. De schuldige sterft tegelijkertijd van verve‑

ling en de toeschouwer heeft daarbij ruimschoots gelegenheid om 

over de zaak na te denken’ (Heine, 1964, p. 58). Het is waar dat het 

strafproces in Nederland – ingericht volgens de ‘oud‑Hollandse’ 

wijze van procederen – ondanks de Franse invloed nauwelijks iets 

had behouden van de revolutionaire hervormingen die de Fransen 

meebrachten en die ook elders in Europa hadden plaatsgevonden. 

In wezen was het in zijn vroegmoderne vorm  blijven steken en zou 

modernisering ervan tot de twintigste eeuw op zich laten wachten. 

In die zin was Nederland bepaald achterlijk te noemen.

Maar het is ook waar dat de laatste openbare executie er plaatsvond 

in 1860 en dat Nederland als een van de eerste landen ter wereld de 

doodstraf voor commune delicten formeel en blijvend afschafte in 

1870.1 Tegelijk was het ook een van de zeer weinige landen waar tot 

het einde toe de executies die Heine zo bizar vond, in het openbaar 

plaatsvonden, evenals andere schavotstraffen, zoals geseling 

en brandmerken. Vrijwel overal elders in Europa werden lijf‑ en 

doodstraffen aan de openbaarheid onttrokken omdat ze achter 

de gevangenismuren verdwenen. Dat Nederland tot (blijvende) 

afschaffing overging zonder een dergelijke ‘overgangsperiode’, is 

uitzonderlijk. In andere landen werd de doodstraf doorgaans pas 

*	 Prof.	dr.	Chrisje	Brants	is	als	hoogleraar	straf-	en	strafprocesrecht	verbonden	aan	het	
Willem	Pompe	Instituut	van	de	Universiteit	Utrecht.

1	 De	doodstraf	bleef	mogelijk	onder	het	militaire	strafrecht	tot	1983,	en	tijdens	de	
	Bijzondere	Rechtspleging	na	de	Tweede	Wereldoorlog.
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in de tweede helft van de twintigste eeuw principieel en blijvend 

afgeschaft. Garland (2010, p. 105‑114) plaatst de age of abolition 

dan ook in de overgang van moderniteit naar laatmoderniteit. In 

dezelfde periode valt ook de opkomst van universele mensenrechten 

en van de opvatting dat de doodstraf daarop een inbreuk vormt. Op 

dat punt was Nederland dus al in de tweede helft van de negen‑

tiende eeuw de tijd ver vooruit. Deze kennelijke tegenstelling in de 

Nederlandse strafrechtelijke geschiedenis lijkt niet te stroken met 

de gangbare theorieën over de geschiedenis van (de afschaffing van) 

de doodstraf en is de moeite van het nader bekijken waard.

Theorieën over het verdwijnen van openbare bestraffing

Dat de openbare voltrekking van de doodstraf rond het midden 

van de negentiende eeuw begon te verdwijnen, kan onder andere 

worden gezien als deel van een proces van modernisering dat 

zich in heel Europa voltrok, zij het dat over de betekenis daarvan 

geen overeenstemming bestaat. Over openbare bestraffing en 

de  redenen waarom die uit het zicht verdween, zijn twee gezag‑

hebbende  theorieën verbonden met de namen van Michel Foucault 

 respectievelijk Pieter Spierenburg (Foucault, 1977; Spierenburg, 

1984).2 Beiden gaan ervan uit dat, ondanks zijn religieuze 

 connotaties, het bloedige spektakel van het schavot in de vroeg‑

moderne tijd een seculier machtsinstrument vormde, waarvan de 

functie exemplarisch en preventief was (Spierenburg, 1984, p. 76, 

201; Franke, 1990, p. 767), maar ook politieke doeleinden van de 

staat diende. Foucault ziet straf puur als een functie van macht 

en haar vorm als een machtsstrategie: demonstratie van de totale 

beheersing van een onderworpen volk door de vorst. Oorspronkelijk 

behelsde dit de publieke disciplinering van het lichaam, waardoor 

het ook kon gebeuren dat de massa in opstand kwam tegen ver‑

meend onrecht. Doordat deze ‘voortdurende chaos’ inherent was 

aan de openbaarheid van bestraffing, bevatte hij tevens de kiem 

van zijn eigen ondergang. In combinatie met de behoeften van de 

op komende moderne natiestaat om niet het individuele lichaam 

maar de sociale geest te disciplineren, moest de straf wel uit het 

2	 Zie	ook	Franke,	1985.
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zicht verdwijnen. Het einde van het schavot betekende niet ‘minder’ 

straffen, maar ‘beter’ straffen (Foucault, 1977, p. 57‑82).

De structuralist Foucault reduceert macht tot een onpersoonlijke 

abstractie die haar eigen doelen dient. Het zijn echter mensen die 

aan macht zin en betekenis verlenen (Franke, 1990, p. 763; Brants 

en Brants, 1994, p. 255). Voortbouwend op Elias (1939) beziet 

Spierenburg (1984) de openbare terechtstelling dan ook tegen 

de achtergrond van moderne staatsvorming én de ontwikkeling 

van een modern bewustzijn en geweten. De exclusieve claim van 

de jonge staat op bestraffing hing voor een groot deel af van het 

overweldigende maar ordelijke vertoon van seculiere macht dat in 

de schavotstraf besloten lag. Maar daarvoor was gaandeweg steeds 

minder plaats in een samenleving waarin het lichaam en essen‑

tiële lichamelijke functies, waaronder geboorte en dood, van de 

publieke naar de private sfeer verschoven. Het verdwijnen van het 

schavot vormt dan een van de hoogtepunten in een ontwikkeling 

van Fremdzwang naar Selbstzwang: mensen werden zich bewust van 

een individueel geweten en het vermogen tot empathie, schaamte 

beperkte emotie en actie. Het geciviliseerde verving het barbaarse 

en normen werden eerder geïnternaliseerd dan extern afgedwongen 

(Franke, 1985, p. 134‑135).

Recentelijk heeft David Garland de langetermijnontwikkeling van 

de doodstraf verklaard aan de hand van steeds omstreden politieke 

belangen van penalisering en de rol van de doodstraf als instrument 

daarvan (Garland, 2010). Hij gaat daarmee verder dan Foucault en 

Spierenburg: voorbij het punt waarop de door de staat opgelegde 

publieke dood als middel tot staatsvorming en machtsbestendiging 

contraproductief wordt, naar het gebruik ervan als een middel van 

penaal beleid en strafrechtspleging. De doodstraf zou uiteindelijk 

uit Europa verdwijnen, eerst na kritiek vanuit een eliteciviliserings‑

beweging, dan vanuit liberale zorgen omtrent behoorlijke straf‑

procedures waarin de verdachte niet langer object was, maar 

als individueel subject werd behandeld, en later vanuit een even 

elitair maar meer humanitair geloof in fundamentele rechten en 

menselijke waardigheid. Maar alleen omdat deze ontwikkelingen 

samenvielen met een afname van de behoefte van de staat aan 

een  dergelijk instrument. Garland waarschuwt dan ook voor de 

nog altijd unieke functie van de doodstraf in het versterken van de 
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macht van de staat. Zij is daarom altijd alleen opgeschort, nooit 

afgeschaft.3

Volgens Evans in zijn onderzoek naar het negentiende‑eeuwse 

Duitsland (1996a) kan Foucault noch Spierenburg nationale 

verschillen in discours en praktijk verklaren. Daarvoor moet veeleer 

worden gekeken naar politiseringsprocessen. Daarmee komt hij 

dicht bij Garland, in elk geval wat de nadruk op de doodstraf als 

instrumenteel voor de staat betreft, zij het dat Garland de afschaf‑

fing ziet als resultaat van een coïncidentie van politieke, sociale 

en culturele processen. Evans komt tot de conclusie dat, hoewel in 

veel Duitse deelstaten afgeschaft (uit angst voor de ‘voortdurende 

chaos’ van Foucault), de doodstraf met evenveel gemak uit de kast 

werd gehaald wanneer het spook van de revolutie de staat te zeer 

bedreigde. Liberaal verlichtingsdenken en civilisatie bleken dan 

weinig meer dan elitaire luxeproblemen (Evans, 1996b). Mij lijkt dat 

laatste onrecht te doen aan wat Spierenburg betoogt; het een sluit 

het ander immers helemaal niet uit. Maar wel is waar dat over‑

koepelende theorieën, wanneer toegepast op individuele landen, 

vragen onbeantwoord laten over de relatie tussen straf, macht en 

onderdrukking, staatsvorming en consolidatie, en de beheersing 

van sociale problemen.

Er is bijvoorbeeld geen reden te veronderstellen dat Nederlanders 

inherent geciviliseerder zijn dan Fransen; toch hielden de laatsten 

met openbare terechtstellingen pas op toen een bijzonder gruwe‑

lijke onthoofding de guillotine achter gesloten deuren dreef in 1939 

(Abbot, 2005, p. 142) en schaften zij pas in 1983 de doodstraf defi‑

nitief af. Of dat Frankrijk minder stabiel was in de jaren twintig en 

dertig dan bijvoorbeeld Spanje, waar de worgpaal al in 1897 uit de 

openbaarheid verdween. Waar Spierenburg en Franke overtuigend 

hebben laten zien hoe afkeer van het schavot zich onder de burgerij 

langzaam ontwikkelde en zich ook vertaalde in een gestaag wijken 

van de meest gruwelijke vormen en omstandige rituelen, blijft voor 

Nederland de vraag over niet waarom en hoe de galg een issue werd, 

maar wat zo specifiek was aan Nederland dat zij zo vroeg gewoon 

werd afgeschaft en niet achter de gevangenismuren verdween.

Eén ding waarmee genoemde theorieën geen rekening hebben 

3	 Bedacht	moet	worden	dat	Garland	vooral	de	Verenigde	Staten	op	het	oog	heeft,	hoewel	
zijn	theorie	veel	breder	is.
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gehouden, is de discursieve kracht van strafrecht en ‑procedures 

binnen een specifiek nationale rechtscultuur. Rechtsculturen 

zijn in traditie gewortelde, geïnternaliseerde normatieve denk‑

beelden over recht en justitie (Cotterell, 1997; Brants, 2011). Zij 

worden mede bepaald door, maar bepalen ook mede percepties 

en  ver wachtingen ten aanzien van de vormgeving en organisatie 

van de (straf) rechtspleging, en maken het daardoor mogelijk te 

 beoordelen of deze  legitiem en effectief is, en of in concrete zaken 

recht is gedaan.  Vanuit deze optiek vormen procedures van berech‑

ting en  bestraffing meer dan louter rituelen van machtsvertoon ter 

(be) vestiging van het geweldsmonopolie van de staat, zij (be)vesti‑

gen ook de ideologie die in een rechtscultuur besloten ligt omtrent 

het behoorlijk functioneren van de strafrechtspleging, en dus het 

vertrouwen erin en de legitimiteit ervan.

Hoewel niet statisch, zijn rechtsculturen conservatief in de 

 letterlijke betekenis van het woord; zij verzekeren continuïteit en 

spelen een rol in de voortdurende herdefiniëring van problemen 

en oplossingen. Bezien we de afschaffing van de doodstraf vanuit 

dit perspectief, dan is vooral van belang de relatie tussen recht, 

rechtscultuur en traditie, zoals die van oudsher bestond en zich in 

de negentiende eeuw had ontwikkeld. Kan hierin een verklaring 

liggen voor de vraag waarom de strafrechtspleging in Nederland ten 

tijde van Heines bezoek (1834) kennelijk zo achterlijk was, maar in 

1870 zo voorlag op de meeste andere Europese staten?

De kiem van een Nederlandse rechtscultuur: de Republiek der 
Zeven Verenigde Provinciën4

Het ontstaan van de Nederlandse Republiek in het tweede deel van 

de zestiende eeuw betekende een breuk met politieke en juridische 

ontwikkelingen elders. De Republiek kende een unieke staats‑

vorm van verenigde maar onafhankelijke provincies en steden, 

en een strikt functionele centrale regering. De aristocratie deelde 

macht en politiek gezag met een nieuwe mercantilistische klasse 

van rijke burgerregenten, uit wier geledingen ook de  personen 

4	 Hierover	veel	uitvoeriger:	Brants,	2010,	p.	11-22.
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afkomstig waren die de belangrijkste posten bezetten in een 

 gedecentraliseerde strafrechtspleging.

In de specifieke politieke en sociale omstandigheden van de Gouden 

Eeuw ontwikkelde zich een Nederlandse stedelijke cultuur (Schama, 

1987) en een systeem van strafrechtspleging dat waarschijnlijk 

dichter bij het eigen volk stond en milder was dan elders, niettegen‑

staande de soms gruwelijke schavotstraffen en het feit dat een groot 

deel van de armen, veelal migranten, de rechten van de burger ont‑

beerde (Egmond, 1989). Hoewel zeker geen democratie in moderne 

termen, was de Republiek geen absolutistische staat als Frankrijk, 

en de legitimering van de strafvorderlijke overheid was dan ook op 

andere leest geschoeid dan op de macht van de absolutistische vors‑

ten die de openbare executie tot een zo  gruwelijke vorm van machts‑

vertoon hebben ontwikkeld teneinde een in stabiele staat overeind te 

houden (Garland, 2010, p. 75‑78). Al aan het einde van de zeventiende 

eeuw, zo laat Schama (1987) zien, was de  Republiek – ondanks 

oplaaiende politieke strijd onder de regerende fracties – een betrek‑

kelijk stabiele samenleving –  economisch sterk, consensueel, cohe‑

rent en zelfbewust – waarin de legitimiteit van de strafrechtspleging 

afhing van de handhaving van recht en maatschappelijke orde door 

de regentenelite, maar ook van vertrouwen in hun administratie, in 

het bijzonder bij de stedelijke burgerij (Egmond, 1989, p. 9).

Strafrecht en procedures waren sterk beïnvloed door het recht van 

de voormalige Habsburgse vorst, maar werden door gewoonte en 

academische interpretatie getransformeerd om aan de specifieke 

sociale en politieke behoeften van de Republiek te voldoen (Brants, 

2010, p. 19‑20). De meeste empirische gegevens betreffen  Amsterdam 

(zie bijvoorbeeld naast Spierenburg, 1984, Faber, 1983), maar het 

lag elders niet essentieel anders (Egmond, 1989). Bewijslevering en 

schuldbeslissing vonden in het geheim plaats volgens de oud‑Hol‑

landse inquisitoire wijze van procederen, waarbij de bekentenis als 

het belangrijkste bewijs gold en desnoods door  tortuur kon worden 

verkregen – dezelfde procedures waarop de grote verlichtings‑

denkers later hun kritiek zouden richten als arbitraire instrumenten 

van tirannie. Net als elders vond de strafvoltrekking in het openbaar 

plaats en kon zij gruwelijke vormen aannemen. Toch wijst niets 

erop dat in Nederland het recht als tiranniek of  willekeurig werd 

ervaren, ondanks de geheime procedure (Faber, 1983, p. 219). Of dat 

de  burgers in de steden moesten vrezen, of vreesden, dat het recht 

zijn loop niet had. De openbare procedures waarmee  schavotstraffen 
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gepaard gingen, vormden een belangrijk middel om dat publieke 

vertrouwen te behouden en versterken (Beijer en Brants, 2002).

Volgens oud‑Hollandse rechtstraditie was een doodstraf on mogelijk 

zonder bekentenis. Hoewel Phillips II deze procedurele eis ver‑

zachtte, werd strikt de hand eraan gehouden na de Nederlandse 

onafhankelijkheid (Faber, 1983, p. 174‑175). Dat verdachten op de 

pijnbank tot bekennen konden worden gedwongen (wat overigens 

in ongeveer een kwart van de gevallen gebeurde en zeker geen 

routine was), doet niet af aan de grote betekenis die tijdgenoten aan 

dit cruciale bewijs hechtten. Of aan de zorg waarmee de beslissing 

tot tortuur was omgeven, waartoe behoorde dat de schepenen aan 

de schout toestemming moesten verlenen op basis van aanwijzin‑

gen dat de verdachte inderdaad schuldig was (Faber, 1983, p. 148). 

Verplicht was ook dat bekentenissen werden ondertekend en op 

het schavot herhaald. De andere openbare momenten in halszaken 

wijzen eveneens op procedurele zorg voor een uitkomst (en dus 

straf) die voor juist gehouden kon worden. Schepenen, schout en 

burgemeesters overlegden op gehoorsafstand en binnen het zicht 

van het publiek over de schuldvraag, het vonnis en de wijze van 

uitvoering (een doodstraf kon ook met verminking gepaard gaan, 

maar alleen indien gerechtvaardigd door de ernst van het delict). 

Deze procedure, die in een openbare bekentenis en doorgaans ook 

tekenen van berouw culmineerde, legitimeerde de straf en gaf er 

betekenis aan. Terwijl hierin deels religieuze elementen van oudere 

rituelen nog herkenbaar zijn, kon tegelijk daardoor het publiek, naar 

de maatstaven van de tijd, er ook redelijk zeker van zijn dat alleen 

schuldigen – proportioneel – werden bestraft. Het is dan ook teke‑

nend dat volksopstanden wegens vermeend onrecht op het schavot 

in Amsterdam zeer uitzonderlijk waren; Spierenburg (1984, p. 107) 

vond maar één voorbeeld. De rol van het (Nederlandse) publiek lijkt 

hij dan ook eerder als passief dan participatoir (en dus bedreigend 

voor de openbare orde) op te vatten.

De kennelijke zorg waarmee rechters de zaak onderzochten, hun 

aandacht voor specifieke omstandigheden en terughoudendheid bij 

het opleggen van zwaardere straffen dan gerechtvaardigd (Egmond, 

1989, p. 15), voedden en werden gevoed door het werk van Neder‑

landse rechtsgeleerden (De Monté ver Loren, 1942), die al te strenge 

en wrede bestraffing verwierpen als onnodig en tegengesteld 

aan ‘ons mild en evenwichtig land en volk’ (Simon van Leeuwen, 

aangehaald in De Monté ver Loren, 1942). Spierenburg heeft laten 
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zien hoe in de praktijk de uiterlijke vorm van de doodstraf steeds 

verder minimaliseerde, totdat ten slotte alleen ophanging (en voor 

de adel onthoofding) overbleef, en hoe sterk verminkende straffen 

en de meer flamboyante delen van de openbare procedure even‑

eens verdwenen. Terwijl dit op zowel een proces van civilisering 

als een afnemende behoefte aan de doodstraf als instrument van 

machtspolitiek kan wijzen, kan niet voorbij worden gegaan aan 

de specifieke stedelijk‑burgerlijke en rechtsculturele kenmerken 

van de Republiek, waar de situatie ver verwijderd was van wat 

Gatrell in het achttiende‑ en begin negentiende‑eeuwse England 

heeft be schreven: oproer naar aanleiding van een bovenmatig 

gebruik van de galg in omstandigheden van sociale desintegratie 

en stijgende criminaliteit, waarin rechters werden gewantrouwd 

en de legitimiteit van de staat betwist (Gatrell, 1994, p. 92). Al in de 

loop van de zeventiende eeuw lijkt de openbare strafvoltrekking in 

de Nederlandse steden eerder in de richting van een demonstratie 

van rechtvaardige en legitieme handhaving ter bevestiging van de 

staatsclaim op het geweldsmonopolie op te schuiven dan een pure 

vertoning van macht en onderwerping te zijn.

Er is dan ook door rechtshistorici en rechtsantropologen opgemerkt 

dat de strafrechtspleging tijdens de Republiek bij lange na niet 

overeenkomt met het verbrokkelde, corrupte en arbitraire beeld 

ervan dat door negentiende‑ en vroeg twintigste‑eeuwse rechts‑

geleerden is neergezet (Egmond, 1989).5 Ook is erop gewezen dat het 

maatschappelijke vertrouwen in de strafrechtspleging en in de elites 

die ervoor verantwoordelijk waren, onder de burgerij groot was 

(Pieterman, 1990). Dit kan ongetwijfeld mede worden toegeschre‑

ven aan het, in vergelijking met andere landen, redelijk gematigde 

en volgens sommige contemporaine, buitenlandse waarnemers 

‘verstandige’ gebruik van het strafrecht (zie bijvoorbeeld de opmer‑

kingen van de Engelsman Mandeville, geciteerd in Van de Pol, 1996, 

p. 227). Tegelijkertijd was er een strafprocedure die uit de zestiende 

eeuw dateerde en vrijwel ongewijzigd bleef tot ver in de negentiende 

eeuw. Zij bleef geheim, en veroordeling bleef afhankelijk van een 

bekentenis, terwijl het sociaal‑politieke arrangement van bestuur 

5	 In	de	negentiende	eeuw	had	men,	afhankelijk	van	politieke	ideologie,	belang	bij	
het	creëren	en	zich	vervolgens	afzetten	tegen	een	dergelijk	beeld,	nu	de	politieke	
	rechtsstrijd	voortdurend	ging	om	centralisering	van	de	rechtspraak	en	codificatie	van	
‘nieuw’	recht.
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door regenten‑ en patriciërsbourgeoisie aan de gewone burgerij, laat 

staan de rest van het volk, weinig tot geen invloed verschafte.

In deze wonderlijke mengeling zien we de contouren van rechts‑

culturele kenmerken die in Nederland nog altijd herkenbaar zijn 

(althans tot voor zeer kort waren): maatschappelijk vertrouwen in 

strafvorderlijke overheid en rechter dat door ‘verstandig’ (beleids‑

matig, zouden we nu zeggen) gebruik van het strafrecht wordt ver‑

sterkt, evenals een weinig inzichtelijk strafproces en het ontbreken 

van mogelijkheden voor de gewone burger om te participeren of 

anderszins invloed uit te oefenen. Een zekere zelfvoldaanheid onder 

de invloedrijken (de regeerders, rechters, rechtsgeleerden) dat ze het 

zelf wel goed deden, was ook toen al een kenmerk van de heersende 

rechtscultuur: een uitvloeisel van de vanzelfsprekendheid dat het 

volk zich er niet mee moest of kon bemoeien.

Uiteraard wil dit niet zeggen dat de situatie tijdens de Republiek 

overeenkomt met die van het huidige Nederland, of zelfs met het 

tijdperk volgend op de Republiek. Wel dat rechtstradities door‑

werken en medebepalend zijn voor de wijze waarop situaties en ver‑

houdingen die de ervaring van recht en rechtvaardigheid bepalen, 

worden gedefinieerd in een rechtscultuur. Ook al worden strafrecht 

en ‑proces en de strafrechtspleging als geheel steeds (opnieuw) 

gevormd door politieke, sociale en juridische ontwikkelingen, toch 

blijven zulke rechtsculturele tradities belangrijk voor het  analyseren 

van latere gebeurtenissen (Field, 2009, p. 5).

Een Nederlandse revolutie en de receptie van verlichtingsideeën

Met uitzondering van hun succesvolle afscheiding van het Spaanse 

rijk doen Nederlanders niet aan revolutie. Hun  specialisme is 

 bloedeloze politieke verandering die soms vergaande  gevolgen 

heeft, maar tegelijk aspirant‑groeperingen pacificeert en  afwijkende 

opvattingen accommodeert door ze tot de regerende elite toe te 

laten, waarmee tevens de status quo wordt verzekerd (Lijphart, 

1968). Zo eindigde uiteindelijk ook de Republiek der Zeven 

Verenigde Provinciën in 1795 met een machtsgreep door een betrek‑

kelijk kleine groep rivaliserende elites en verlichte intellectuelen, 

met hulp van de Fransen. Maar zelfs na deze Bataafse Revolutie was 

de materiële continuïteit groter dan de formele verandering, ook op 

het gebied van de strafrechtspleging.
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Elders waren al in de jaren vijftig en zestig van de achttiende eeuw 

geschriften verschenen die na de Franse Revolutie grote gevolgen 

zouden hebben, niet in het minst Dei delitti e delle pene (1764) van 

Cesare Beccaria. Zijn principes van legaliteit, proportionaliteit, 

transparantie en controle waren als remedie bedoeld voor de 

gebreken van de wrede, arbitraire en geheime justitie van het ancien 

régime, die geen andere legitimatie had dan de absolute macht 

van de vorst. In Nederland evenwel, waar de politieke en sociale 

om standigheden en de rechtscultuur heel anders waren, vond zijn 

oproep tot radicale verandering niet onmiddellijk gehoor.

Het boek werd in 1768 in het Nederlands vertaald. Het is altijd als 

bijzonder invloedrijk beschouwd, maar dat was het in elk geval niet 

bij degenen die van oudsher de meeste invloed op recht en wetgeving 

uitoefenden. In 1942 figureerde Beccaria in De Monté ver Lorens 

geschiedenis van Nederlandse rechtsgeleerden (p. 74). Vooraan‑

staande Nederlandse rechtsgeleerde tijdgenoten van  Beccaria moes‑

ten er evenwel niet veel van hebben. Zij betwijfelden zelfs of her‑

vorming van de strafrechtspleging echt nodig was. Naar de mening 

van de meesten functioneerde het bestaande strafproces prima. 

Ondanks enige discussie over de noodzaak van zowel de pijnbank 

als de doodstraf zag men op een enkeling na ‘om  praktische redenen’ 

van waarheidsvinding en preventie geen reden ervan af te zien (De 

Monté ver Loren, 1942, p. 85‑90). De enige verdere consensus die uit 

hun geschriften blijkt, is dat dit allemaal ‘te veel theorie’ was en dat 

eventuele problemen binnen het bestaande systeem konden worden 

opgelost. Men was niet tegen verlichte ideeën, maar het moest wel 

praktisch blijven – niet repareren als het niet stuk is.

Het werk van Beccaria is vooral een aanklacht tegen een rechts‑

politieke situatie die in Nederland niet bestond, maar ook de weer‑

spiegeling van bredere processen van civilisering die zich in Europa 

en ook in Nederland voltrokken. Tegen het einde van de achttiende 

eeuw was er in Nederland sprake van een zeker on tevredenheid 

onder die delen van de burgerij die door geboorte niet behoorden 

tot de regerende oligarchieën, noch door sociale positie tot het 

pre‑industriële stadsproletariaat. Maar hun ressentimenten betrof‑

fen primair de monopoliepositie van de regenten en maar heel 

secundair de strafrechtspleging (Pieterman, 1990, p. 25). Er is geen 

reden aan de oprechtheid van hun groeiende afkeer van het schavot 

te twijfelen, maar zulke ideeën werden door een kleine, liberale 

elite verspreid, wier ‘penitentiair offensief’ tevens een opportune 
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 strategie van politieke emancipatie vormde (Franke, 1990, p. 135, 

767). In het kielzog daarvan distantieerden zij en de bredere groep 

die hun bezwaren overnam, zich van het onbehouwen volk dat rond 

de galg hing en er een onbeschaafde vertoning van zou maken. 

Ook dat is overigens een duurzaam element van de Nederlandse 

rechtscultuur gebleken: de uitsluiting van al wie geen beschaafde en 

rationele inbreng bij de strafrechtspleging zou hebben.

Na 1795 zijn ontwerpen met aan Beccaria ontleende  hervormingen 

nooit wet geworden. Wel werd de pijnbank afgeschaft, maar 

aangezien de bekentenis noodzakelijk bleef voor veroordeling 

bleef tortuur in de praktijk bestaan en stierf slechts langzaam uit.6 

Echte hervorming kwam pas met de komst van de Fransen en hun 

napoleontische wetgeving. Daarmee maakte Nederland kennis met 

onder andere openbare strafprocessen en juryrechtspraak, werd de 

strop door de guillotine vervangen, het aantal delicten waarvoor 

brandmerken was toegestaan sterk teruggebracht en openbare 

 geseling afgeschaft. 

Het zou van korte duur zijn. De Fransen waren nauwelijks ver‑

trokken of een van de eerste decreten van Willem I – het Gesel en 

Worgbesluit – schafte al deze vreemde ‘zwarigheden’ weer af.7 Geen 

openbare rechtspraak, jury’s of rechtsbijstand, en herinvoering van 

de openbare geseling. Dat vormde een rechtstreekse afwijzing van 

zowel geciviliseerde ideeën over straf als openbaarheid door middel 

van volksparticipatie in strafprocedures. Volgens Beccaria hielden 

die zaken verband met elkaar: preventie zou niet worden bevorderd 

door het spektakel van het schavot, maar door de wetenschap dat 

straf zeker op het vergrijp volgde; daarvoor was het openbare proces 

absoluut noodzakelijk, waarmee bovendien de rechter zich op de 

vingers gekeken wist en zich dus aan de wet zou houden. De jury 

vormde een extra garantie tegen misbruik en willekeur en verze‑

kerde de rol van de verlichte publieke opinie.

In het politieke debat over de codificatie van de oud‑Hollandse 

 procedure ter vervanging van de Franse wetgeving brachten de 

Noord‑Nederlandse vertegenwoordigers, die alleszins tevreden 

leken met de traditionele gang van zaken, enkele opvallende 

6	 Er	zijn	zelfs	aanwijzingen	dat	tortuur	nog	altijd	werd	toegepast,	zij	het	niet	op	grote	
schaal,	rond	1830	(Drenth,	1939,	p.	214,	216).

7	 Besluit	van	11	december	1813,	nr.	1,	Stb.	10,	houdende	bepalingen	ten	aanzien	van	de	
Lijfstraffelijke	Regtsoefening	in	de	Vereenigde	Nederlanden.
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 argumenten naar voren (Van Lent, 2008, hoofdstuk 3).8 Over dood‑

straf en schavot werd niet gerept. Men zag bovendien geen nood‑

zaak voor zulke garanties als jury’s, openbare strafprocedures en 

rechtsbijstand in een systeem dat stoelde op vertrouwen in rechters 

en overige organen van de strafrechtspleging. De consensus was dat 

met publieke participatie de irrationele emoties van het on opgeleide 

volk de overhand zouden krijgen in de serieuze taak van het 

rechtspreken, die juist moest worden overgelaten aan hen die beter 

wisten. Het volk kon in de openbare strafvoltrekking nog altijd zien 

hoe het recht werd gehandhaafd, niet daarin meedoen.

Restauratie en politieke strijd

Willem I was een politieke autocraat. Zolang hij vorst was, zou 

elke verandering in het voordeel uitpakken van restauratie van 

de situatie van voor de Bataafse Revolutie: op politiek gebied een 

machtsbalans tussen de Koning en de provinciale en stedelijke 

patriciërsklassen (De Voogd en Bos, 1996, p. 178), wat het strafproces 

betreft een vasthouden aan het oud‑Hollandse. Na de afscheiding 

van België in 1839 werd hij door zijn zoon opgevolgd en ontstond 

politieke strijd tussen twee regentenfacties: de traditionalistische en 

conservatieve aanhangers van Oranje en diens critici, voor namelijk 

Amsterdamse regenten die als conservatieve liberalen bekend 

waren. Zij bewezen voornamelijk lippendienst aan het liberalisme 

en blokkeerden elke poging om de strafrechtspleging fundamenteel 

te hervormen. Maar meer dan eens sloten zij de handen ineen met 

de kleine maar groeiende liberale politieke beweging, waarmee 

zij uiteindelijk de weg vrijmaakten voor het succes van haar meest 

 prominente figuur, Johan Thorbecke (Pieterman, 1990, p. 28 e.v.).

Nu pas kregen de verlichte ideeën van de liberale elite een politieke 

stem, die culmineerde in de Grondwet van 1848. Daardoor kreeg een 

substantieel (zij het betrekkelijk vermogend) deel van de mannelijke 

bevolking stemrecht, werden de mogelijkheden van de Koning 

om mee te regeren aan banden gelegd, en werd indirect het pad 

 geëffend voor politiek debat over de toepassing van verlichtings‑

idealen in de hervorming van de strafrechtspleging, inclusief de 

kwestie van openbare schavotstraffen. Wat procedurele zaken 

8	 De	Zuidelijke	Nederlanden	–	later	België	–	die	heel	andere	ervaringen	met	de	straf-
rechtspleging	hadden	gehad,	waren	wél	geporteerd	voor	radicale	hervorming.
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betreft bleven die hervormingen sterk traditioneel. De openbare 

terechtzitting kwam er, maar het geheime vooronderzoek, sterk 

beperkte verdedigingsrechten en een uitgesproken gebrek aan 

transparantie bleven de kenmerken van het Nederlandse straf‑

proces. Juryrechtspraak werd niet eens meer overwogen. In het 

publieke debat, het parlement, rechtsgeleerde kringen en in de pers 

groeide echter de weerstand tegen openbare schavotstraffen.

Afkeer van het zien van fysiek geweld was een reëel sentiment voor 

steeds meer mensen die zich als beschaafde burger beschouwden. 

Men bleef in toenemende mate weg van terechtstellingen, hield de 

kinderen binnen en deed de gordijnen dicht (Franke, 1985, p. 136). Als 

gevolg werden het veronderstelde demoraliserende en brutaliserende 

effect van executies op het publiek dat zich rond het schavot ver‑

drong, en het verlies van waardigheid van wat een sobere rechts‑

procedure behoorde te zijn selffulfilling prophecies. Alleen de laagste 

maatschappelijke klassen kwamen nu samen om een veroordeelde 

te zien sterven. De openbare terechtstelling verwerd enerzijds tot 

volksvermaak met een steeds groter risico van rellen en opstootjes 

en anderzijds, en mede daardoor, tot een aanstootgevende vertoning 

die een liberale staat onwaardig was. Vanuit beide optieken verloor zij 

haar rechtvaardiging als een bevestiging van de legitieme uitoefening 

van justitie. Schavotstraffen werden steeds minder toegepast; in 1854 

verdwenen geseling, brandmerken en tepronkstelling uit de wet en 

vanaf 1860 werd bij een opgelegde doodstraf steeds gratie verleend.

Tot slot

We kunnen de beschreven ontwikkeling zien als een voorbeeld van 

een coïncidentie van civilisatieprocessen, liberaal gedachtegoed en 

het belang van staatsfunctionarissen bij het behoud van de open‑

bare orde (Garland, 2010, p. 128‑142). Maar specifiek voor Nederland 

kwam daarbij dat de kwestie van gratieverlening rechtstreeks 

voortvloeide uit iets wat – tot grote ergernis van rechtsgeleerden 

en rechters – aan traditionele verhoudingen raakte. Van oudsher 

hadden rechters in Nederland een brede discretie bij de straftoe‑

meting gehad. Midden negentiende eeuw gold echter nog steeds 

de Franse Code Pénal, die voor een aantal delicten de doodstraf 

verplicht voorschreef en de rechterlijke discretie daarmee sterk aan 

 banden legde. Daardoor restte slechts de omweg van gratieverle‑

ning. Bedacht moet ook worden dat het liberalisme in Nederland 
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niet gepaard ging met zorgen om een gebrek aan mogelijkheden 

om het handelen van de strafvorderlijke overheid controleerbaar te 

maken, en al helemaal niet om participatie van het volk te verbeteren. 

Daaraan stond een rechtstraditie in de weg die andere mogelijkheden 

bood om de staatsmacht te consolideren door middel van diepgewor‑

telde culturele attitudes die vertrouwen in de strafrechtspleging en 

haar organen bevorderden. In de debatten over de afschaffing van de 

doodstraf spelen procedurele argumenten geen rol, maar evenmin 

worden veel woorden vuilgemaakt aan de optie om executies even‑

tueel binnen de gevangenis voort te zetten; zij wordt even overwogen 

en van de hand gewezen omdat het daardoor zou lijken alsof de rege‑

ring iets te verbergen had (Franke, 1985, p. 141). De intrigerende vraag 

is waarom dit argument in Nederland zo belangrijk was.9

Ten minste een deel van het antwoord moet worden gezocht in 

de toenmalige strafprocedure. Het openbare ritueel dat aan een 

executie voorafging, was veranderd, en vooral ook versoberd en van 

 ceremonieel vertoon ontdaan. Maar het bestond nog wel, zoals we 

van Heine weten, en had meer om het lijf dan een vluchtig voorlezen 

van het vonnis. Belangrijker, het vormde in wezen het enige openbare 

moment waarop het publiek zich van de rechtvaardiging voor en 

rechtvaardigheid van dat doodvonnis kon vergewissen. Ja, de terecht‑

zitting was inmiddels openbaar, maar het strafproces als geheel ver‑

schafte geen enkel inzicht in wat rechters tot een schuldig verklaring 

of bepaalde straf bewoog. Het vooronderzoek was volstrekt geheim, 

de verdachte had geen recht van inzage in de stukken, rechterlijke 

motiveringen waren legalistisch en voor de buitenwacht onbegrijpe‑

lijk. Zelfs contemporaine schrijvers  betwijfelden daarom of van echte 

openbaarheid kon worden  gesproken (De Bosch Kemper, 1840, p. 92, 

96).10 Voorts was er geen jury die als representant van het publiek niet 

alleen legitimiteit aan vonnissen gaf, maar het bovendien onmogelijk 

maakte ‘iets te verbergen’ in een strafzaak. In Nederland kon dat 

maar al te goed, maar dat gaf niet zolang in het publieke discours niet 

aan de legitimiteit van de strafrechtspleging werd getwijfeld.11 Wat 

de doodstraf betreft was dat nu net wel het geval. Daarmee ontstond 

9	 Dit	probleem	speelde	ook	in	Duitsland,	waar	het	werd	opgelost	door	tijdens	de	terecht-
stelling	een	klok	te	laten	luiden,	zodat	het	volk	tenminste	wist	wat	er	gaande	was.

10	Pas	in	1926	werd	openbaarheid	van	de	rechtspraak	in	verband	gebracht	met	legitimiteit.
11	Dat	is	nog	altijd	zo;	rechtstradities	uit	het	verleden	laten	inderdaad	hardnekkige	sporen	

in	het	heden.
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een situatie waarin afschaffing onvermijdelijk werd, omdat de 

andere opties – in het openbaar doorgaan of naar binnen verplaatsen 

– onmogelijk waren geworden in de Nederlandse sociaal‑politieke en 

rechts culturele context. In dat licht bezien vormen de achterlijkheid 

die Heine constateerde en de vooruitstrevendheid van de algehele 

afschaffing geen tegenstelling, maar een onvermijdelijke paradox.
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Misdaad en straf

Bespiegelingen over (de dood)straf vanuit religieus 
perspectief

J.A.A.C. Claessen*

In deze bijdrage staat de vraag centraal of het vanuit religieus 

 perspectief bezien te rechtvaardigen valt dat plegers van misdaden 

worden gestraft. Alvorens deze vraag te beantwoorden wordt eerst 

gewezen op het vergeten belang van religie binnen de criminologie. 

Vervolgens wordt uiteengezet dat religie een multi dimensionaal 

fenomeen is waarbij onderscheid kan worden gemaakt  tussen 

 enerzijds religieus fundamentalisme en conservatisme en 

anderzijds mystiek. Na deze inleidende opmerkingen worden 

 achtereenvolgens ‘de’ fundamentalistische en conservatieve en ‘de’ 

mystieke visie op misdaad en straf besproken. Tevens wordt in dit 

verband de vraag opgeworpen of genoemde visies ruimte laten voor 

de doodstraf. Het artikel wordt afgesloten met een uitleiding.

Het vergeten belang van religie in de criminologie

Garland merkt in zijn boek Punishment and modern society op 

dat ‘throughout the history of penal practice religion has been 

a major force in shaping the ways in which offenders are dealt 

with’ (Garland, 1990, p. 203). Hoewel religie, moraal en recht in de 

 westerse wereld eeuwenlang en in praktijk zelfs tot in de jaren zestig 

van de vorige eeuw een heilige drie‑eenheid hebben gevormd – een 

eenheid die waarschijnlijk het duidelijkst naar voren kwam in het 

materiële en formele strafrecht1 – is en wordt in Nederland maar 

*	 Mr.	dr.	Jacques	Claessen	is	als	universitair	docent	straf(proces)recht	verbonden	aan	
de	Faculteit	der	Rechtsgeleerdheid	van	de	Universiteit	Maastricht.	Tevens	is	hij	mede-
redacteur	van	de	Nieuwsbrief Strafrecht.

1	 Hierbij	kan	wat	betreft	het	materiële	strafrecht	worden	gedacht	aan	de	inhoud	van	de	
strafbepalingen	die	grotendeels	de	Tien	Geboden	weerspiegelen	en	wat	betreft	het	
formele	strafrecht	aan	de	inquisitoire	strafprocedure	die	haar	oorsprong	vindt	in	de	
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weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen religie  enerzijds 

en de mate van óf de reactie op misdaad anderzijds.2 Religie 

wordt dan ook wel een vergeten variabele binnen de criminologie 

genoemd (Junger en Polder, 1990, p. 44). Sociale wetenschappers 

lijken te geloven in een strikt rationele beheersing van de maat‑

schappij en hebben om die reden religieuze benaderingen van het 

criminaliteits vraagstuk als het ware buiten het discours geplaatst 

(Boutellier, 1990, p. 22). Dit is waarschijnlijk te verklaren door‑

dat sinds de verlichting het einde van religie wordt voorspeld.3 

Naarmate de moderniteit voortschrijdt, zou religie als premodern 

verschijnsel steeds meer aan invloed inboeten en ten slotte geheel 

van het toneel verdwijnen, waarna eindelijk het tijdperk van de 

rede(lijkheid) zou aanbreken.

Vooralsnog is deze (wens)gedachte niet bewaarheid en het ziet er 

ook niet naar uit dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. De 

mens lijkt een homo religiosus te zijn én te blijven. Er mag dan 

een vergaande ontkerkelijking plaatsvinden,4 van een afname in 

 religiositeit is geen sprake, integendeel: de westerse, postmoderne 

wereld is getuige van de opleving van een religieus bewustzijn 

en een groeiende interesse voor religie. In feite is religie nooit 

 weggeweest (De Wit en De Vries, 2009). Uit onderzoek van het 

Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid blijkt dat anno 2006 86% van de Nederlandse 

bevolking niet‑atheïstisch is: 26% is agnost, 24% theïst en met 

36% vormen de ietsisten momenteel de grootste groep (Bernts, 2007; 

Meester en Meester, 2009). De postmoderniteit biedt ruimte voor 

tijdens	de	late	middeleeuwen	door	de	kerkelijke	rechtbank	(inquisitie)	gehanteerde	
procesvorm	ter	bestrijding	van	de	ketterij.

2	 In	dit	artikel	wordt	uitsluitend	aandacht	besteed	aan	de	relatie	tussen	religie	en	de	
reactie	op	misdaad.	Zie	over	de	effecten	van	religie	op	de	mate	van	misdaad:		Boutellier,	
1990.	Hierin	worden	de	belangrijkste	Nederlandse	studies	op	dit	punt	besproken,	
namelijk	die	van	Bonger	(Geloof en misdaad uit	1913),	die	van	Kempe	(Kerkgenoot-
schap en religie uit	1937)	en	die	van	Nagel	(Criminality and religion uit	1960).	Tevens	
wordt	hierin	aandacht	besteed	aan	het	onderzoek	van	Hirschi	en	Stark	(Hellfire and 
 delinquency uit	1969).	Zie	ook:	Van	Stokkom,	2009.	Hierin	wordt	vooral	ingegaan	op	
recent	Amerikaans	religieonderzoek.

3	 Opgemerkt	dient	te	worden	dat	de	verlichting	helemaal	niet	zo	antireligieus	is	geweest	
als	soms	wordt	beweerd.	Veel	verlichtingsdenkers	waren	wel	antidogmatisch	maar	niet	
antireligieus.

4	 In	de	periode	1966-2006	is	het	percentage	buitenkerkelijken	in	Nederland	gestegen	
van	35	naar	61%.
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religie – ook voor vrijzinnige, onorthodoxe en ketterse vormen – en 

veel mensen staan hiervoor open.

Er is religie en er is religie

Naast een opleving van religie in de westerse wereld in de vorm 

van (islamitisch en christelijk) fundamentalisme en  conservatisme 

is er dus ook sprake van een opleving van dit fenomeen in de 

vorm van ietsisme. In tegenstelling tot strenggelovigen geloven 

ietsisten niet in de wetenschappelijke waarheid van orthodoxe 

dogma’s, maar wel in iets, en dat geloof kan worden omschreven 

als een ‘vaag  transcendentiegeloof’ dat in ongeveer de helft van 

de gevallen mede blijkt te zijn gebaseerd op het ondergaan van 

een persoonlijke religieuze ervaring ofwel ‘een over weldigende 

 ervaring van een genadevolle Werkelijkheid’ (Van den Brandt, 1998; 

Van Harskamp, 1998, p. 14). Anders dan streng gelovigen voelen 

ietsisten zich primair aangetrokken tot hen die het belang van met 

behulp van meditatie/contemplatie verkregen  mystieke ervaringen 

 benadrukken. Tot hen behoren zij die stellen dat alle religies in 

wezen een praxis van liefde, mededogen en geweldloosheid onder‑

richten (Gandhi, 2008; Dalai Lama, 2002; Tutu, 1999). Het lijkt er 

dus op dat in het kader van het fenomeen  religie onderscheid kan 

worden gemaakt tussen een autoritaire,  geïnstitutionaliseerde 

kant, gekenmerkt door een letterlijke interpretatie van 

orthodoxe dogma’s, enerzijds en anderzijds een vrijzinnige, niet‑ 

geïnstitutionaliseerde kant, gekenmerkt door  mystieke ervaringen 

waarbij dogma’s symbolen zijn die verwijzen naar de realiteit die 

binnen deze ervaringen centraal staat. In dit artikel wordt niet 

alleen een verband gelegd tussen religieuze dogma’s, moraal 

en strafrecht (zoals tot nog toe gebruikelijk), maar ook tussen 

mystiek(ervaring), moraal en misdaadrecht.

Religieus fundamentalisme en conservatisme

Is het vanuit religieus perspectief bezien te rechtvaardigen dat 

 plegers van misdaden worden gestraft? Wat religieus fundamen‑

talisme en conservatisme ons over misdaad en straf kunnen 

leren, lijkt inmiddels duidelijk. Primair kan worden gedacht aan 

JV_01_11_1.indd   50 9-2-2011   9:19:16



51 (De dood)straf vanuit religieus perspectief

een repressief, punitief optreden van de staat tegen gedrag dat in 

strijd is met de dogma’s uit de heilige geschriften.5 In dit verband 

wordt wel  gesproken van een perfectionistische rechtsopvatting 

(Maris, 1993, p. 45‑57). Het recht wordt dan gezien als  instrument 

in handen van de staat om het goddelijke scheppingsplan – waar‑

van de Bijbel als het ware de blauwdruk vormt – op aarde te 

verwezenlijken. Met behulp van het recht dient de staat burgers 

te vervolmaken tot vanuit de Bijbel gezien deugdzame mensen. 

Zo pleiten  fundamentalisten en conservatieve gelovigen meestal 

tegen abortus en euthanasie en vóór de doodstraf;6 de hoge waarde 

van het menselijk leven – de mens is immers geschapen naar Gods 

beeld (Genesis 1:26‑27) – brengt dit met zich. De redenering achter 

hun verdediging van de doodstraf luidt dat mensen die bepaalde 

misdaden begaan, geestelijk zelfmoord plegen en dat de staat met 

de voltrekking van de doodstraf niets anders doet dan zich schikken 

naar het vonnis dat deze mensen over zichzelf hebben  uitgesproken 

(Cliteur, 2000, p. 134). Het is de dader die door het plegen van een 

ernstige misdaad zijn mens‑zijn opgeeft en zich daardoor van zijn 

recht op leven berooft, niet de staat. Zo dacht ook paus Pius XII 

erover.7

In feite is dus alleen leven met een bepaalde kwaliteit heilig, niet 

leven an sich. Eerbied voor Gods geboden is uiteindelijk belangrijker 

dan eerbied voor het leven. Op basis van Genesis 9:6 en Romeinen 

13:4 vindt SGP‑fractievoorzitter Van der Staaij dat bij ernstige 

levensdelicten de doodstraf legitiem kan zijn, hoofdzakelijk uit 

eerbied voor God, die de mens naar zijn beeld heeft geschapen.

Voorts pleiten conservatieve gelovigen en fundamentalisten 

doorgaans vóór straf ter vergelding, nu in het Oude Testament de 

regel van oog om oog, tand om tand als gerechtigheidseis geldt 

(Exodus 21:23‑25). Letterlijk betekent de lex talionis dat wanneer 

een mens een ander mens doodt, hijzelf ook ter dood moet worden 

gebracht. In totaal kent het Oude Testament overigens ruim dertig 

5	 In	deze	bijdrage	staat	wat	betreft	religieus	fundamentalisme	en	conservatisme	het	
christendom	en	derhalve	de	Bijbel	centraal.	De	christelijke	dogma’s	die	relevant	zijn	
voor	het	onderwerp	misdaad	en	straf,	zijn	overigens	niet	fundamenteel	anders	dan	die	
in	het	jodendom	of	de	islam.

6	 Dit	geldt	ook	voor	de	SGP	en	–	in	mindere	mate	–	voor	de	ChristenUnie.
7	 Paus	Johannes	Paulus	II	en	paus	Benedictus	XVI	hebben	zich	beiden	tegen	de	

	doodstraf	uitgesproken.
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 halsmisdaden. Om die reden wordt in fundamentalistische en 

conservatieve kringen gewoonlijk in elk geval gepleit vóór strafbaar‑

stelling van overspel, homoseksualiteit, prostitutie, bestialiteit en 

blasfemie.

In deze kringen wordt vaak een negatief mensbeeld gehuldigd; in 

extremis wordt de mens neergezet als een tot het kwaad gedoemd 

wezen dat uitsluitend door Gods genade kan worden gered. Ook 

stellen conservatieve gelovigen en fundamentalisten dat de staat 

Gods plaatsvervanger op aarde is, dat deze gerechtigheid dient na te 

streven en dat hij hiertoe het zwaard niet tevergeefs draagt.

Amerikaans criminologisch onderzoek

Anders dan in Nederland wordt in de Verenigde Staten – waar de 

scheiding tussen kerk en staat gepaard gaat met een positieve 

waardering van het protestantisme in het publieke domein – veel 

onderzoek verricht naar de relatie tussen religieus fundamenta‑

lisme en conservatisme enerzijds en een repressieve, punitieve 

misdaadaanpak inclusief steun voor de doodstraf anderzijds. 

Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat er een significant verband 

bestaat tussen beide. Zo stellen Grasmick, Cochran e.a. (1993) op 

basis van hun studie dat ‘survey data (...) reveal greater  punitiveness 

among (...) fundamentalist Protestants on four of five policy issues, 

including support for the death penalty for both adults and for 

 juveniles’.8 Een van de verklaringen die zij voor hun  bevindingen 

geven, is dat fundamentalisten en conservatieve gelovigen meer 

nadruk leggen op iemands karakter dan op iemands sociale 

om geving als bepalende factor voor gedrag: misdaden worden 

begaan door slechte mensen. Uit onderzoek van Young blijkt dat 

‘members of fundamentalist denominations support the death 

penalty in large part because they hold a relatively negative view of 

human nature’ (Young, 2000‑2001, p. 244). Young concludeert dat 

de huldiging van een negatief mensbeeld de belangrijkste factor 

is ter verklaring van het feit dat fundamentalisten en conserva‑

tieve  gelovigen meer dan anderen voor zowel strenge straffen als 

de doodstraf pleiten. In het kader van haar bespreking van het 

8	 Het	gaat	hierbij	om	de	doodstraf	voor	volwassenen,	de	doodstraf	voor	jeugdigen,	stren-
gere	rechtspraak,	strengere	wetten	en	het	gebruik	van	dodelijk	geweld	door	de	politie.
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 protestantse fundamentalisme in de Verenigde Staten wijst Cook 

met name de letterlijke interpretatie van de Bijbel en de onder‑

schrijving van een streng godsbeeld aan als redenen voor hun 

nadruk op vergelding in plaats van barmhartigheid en vergeving 

(Cook, 2000‑2001).

Terwijl in het meeste Amerikaanse criminologische onderzoek 

religie wordt gelijkgesteld met fundamentalisme en conservatisme 

of uitsluitend hierop wordt gefocust, maken Applegate, Cullen e.a. 

(2000) expliciet onderscheid tussen punitieve en compassionele 

aspecten van religie. Beide zijn volgens hen van invloed op de wijze 

waarop misdadigers (dienen te) worden bejegend, zij het dat beide 

in verschillende richtingen wijzen op dit punt. Genoemde weten‑

schappers leveren kritiek op het gegeven dat ‘many  criminologists 

conceptualize religion in a one‑dimensional fashion’, dat 

‘ fundamentalism emerged as the most salient characteristic of 

religion’ en dat ‘empirical studies that explore the potentially more 

 compassionate influences of religious beliefs are far less abundant’ 

(Unnever, Cullen e.a., 2005, p. 312; Applegate, Cullen e.a., 2000, 

p. 721‑722).

Zij wijzen erop dat, terwijl sommige gelovigen vergelding voor de 

meest aangewezen reactie op misdaad houden, andere het vooral 

belangrijk vinden daders te ‘redden’ door resocialisatie en re‑

integratie en voorts de nadruk leggen op vergeving en verzoening. 

Kortom: religion has divergent effects (Unnever, Cullen e.a., 2005, 

p. 304). Uit hun onderzoek blijkt dat mensen die sterk vasthouden 

aan barmhartigheid en vergeving en die God hoofdzakelijk als een 

welwillend, niet‑hiërarchisch en zorgzaam wezen be schouwen, 

slechts in geringe mate voorstander zijn van een repressieve, 

punitieve misdaadaanpak en meer heil zien in de behandeling van 

daders. Het aanhangen van een letterlijke lezing van de Bijbel en het 

beschouwen van God als vader, meester, rechter en koning in plaats 

van als moeder, echtgenoot, geliefde en vriend blijken daaren‑

tegen wel aanleiding te geven tot een vergeldingsgerichte houding 

(Unnever, Cullen e.a., 2005, p. 313‑317; Applegate, Cullen e.a., 2000, 

p. 736‑738). Uit de genoemde studies blijkt dat fundamentalisten 

en conservatieve gelovigen vaak ook het belang van barmhartig‑

heid en vergeving erkennen, nu deze als belangrijke waarden in de 

Bijbel worden genoemd. Zij kunnen dientengevolge conflicterende 

opvattingen hebben en dienen derhalve niet te worden ge(stereo‑)

typeerd als louter vergeldingsbeluste mensen; er is geen sprake van 
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a monolithic group with a punitive orientation (Unnever en Cullen, 

2006, p. 191). Denkbaar is wel dat deze gelovigen vergeving schen‑

ken omdat de Bijbel hun opdraagt dit te doen en niet omdat zij hier 

met hun hele persoon achter staan; mystici zouden spreken van 

farizeïsme of van ‘de deugd die niet deugt’ (Ransdorp, 2007, p. 155‑

175). Hoe dit ook zij, het enkele lidmaatschap van een fundamenta‑

listische of conservatieve religieuze groep is geen doorslaggevend 

criterium om te bepalen of iemand geneigd is een streng strafbeleid 

te ondersteunen.

God is liefde, toch straft hij

Niettemin kan worden gesteld dat fundamentalisten en conser‑

vatieve gelovigen geen abolitionisten zijn. Zo schrijft Plaisier:

‘Een	misdaad	is	een	inbreuk	op	de	morele	orde	van	de	samenleving.	Het	is	een	

schending	van	het	recht	en	de	gerechtigheid.	Dat	kan	een	samenleving	niet	

over	zijn	kant	laten	gaan.	(...)	In	de	rechtspraak	wordt	de	schending	van	het	

recht	vastgesteld	en	ook	de	mate	waarin	dit	is	gebeurd.	De	strafmaat	is	een	

uitdrukking	daarvan.’	(Plaisier,	2010,	p.	4)

Volgens deze theoloog – die ook verwijst naar Romeinen 13:4 – is 

straf van overheidswege niet bedoeld om wraak te nemen, maar om 

recht te laten geschieden. Door te straffen wordt de rechtsorde her‑

steld en bevestigd. Dát is het waar het bij straffen primair om draait. 

Voorts komt straf ten goede aan daders: zij worden aangesproken 

als verantwoordelijke mensen. Om in de samenleving te kunnen 

worden heropgenomen dienen zij voor hun schuld te boeten. En 

hoewel barmhartigheid in het christendom zeker een rol speelt, is 

de stelling ‘barmhartigheid voor recht’ te kort door de bocht, aldus 

Plaisier. Echter, omdat een dader meer is dan zijn delict, dient hij 

humaan te worden behandeld. En ook al is ‘beter maken’ geen taak 

van justitie, door een menswaardige bejegening kunnen daders wel 

beter worden. Plaisier ziet hier een belangrijke rol voor de geeste‑

lijke. Eerbeek, hoofdpredikant van het justitiepastoraat, stelt:

‘Als	ik	van	die	delicten	hoor,	heb	ik	dezelfde	weerzin	als	iedereen.	En	ik	voel	de-

zelfde	verontwaardiging	over	hoe	iemand	zoiets	kan	doen.	En	toch...	wanneer	ik	

die	mensen	persoonlijk	ontmoette,	ontstond	er	ook	ruimte	om	in	de	“dader	van	

een	afschuwelijk	delict”	een	mens	te	zien.	(...)	Je	leert	in	de	praktijk	dat	iemand	
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altijd	meer	is	dan	zijn	delict.	En	bovendien:	de	predikant	als	dienaar	van	God	

moet	er	kunnen	zijn	–	wat	iemand	ook	heeft	gedaan	–	als	vertegenwoordiger	

van	de	Goede	Herder	die	de	mens	opzoekt	en	draagt	tot	in	alle	uithoeken	van	

zijn	bestaan.’	(Eerbeek,	2009,	p.	50-51)

Ter motivering van de aandacht voor gevangenen verwijst Eerbeek 

expliciet naar Psalm 146:7, Mattheus 25:36 en Hebreeën 13:3. Ook de 

gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11‑32) is van belang. Elders 

schrijft hij:

‘Ieder	mens	is	beelddrager	van	God.	En	dat	geeft	hem	een	onvervreemdbare	

menselijke	waardigheid.	Zo	is	ieder	mens	dus	van	waarde,	hoe	zijn	leven	ook	

gelopen	is.	(...)	Hij	is	echter	(...)	geschapen	(...)	in	verbondenheid	met	andere	

mensen	en	de	gehele	schepping.	Hij	draagt	dus	verantwoordelijkheid	voor	zich-

zelf,	zijn	medemensen	en	de	aarde.	Hij	kan	op	die	verantwoordelijkheid	worden	

aangesproken.	Als	hij	in	het	dragen	van	die	verantwoordelijkheid	tekortschiet	

en	als	hij	een	schuld	met	zich	meedraagt,	blijft	er	een	perspectief	op	heel	wor-

den.	(...)	Het	mensenleven	staat	in	het	christelijk	geloof	principieel	in	het	teken	

van	Gods	liefde	en	genade.’	(Eerbeek,	2009,	p.	140-141)

Voorts vindt Eerbeek (2009, p. 292) dat gedetineerden moeten 

voelen dat de samenleving hen niet afschrijft en dat de gevangenis 

een basis moet leggen voor hun terugkeer in de samenleving. Hij 

erkent evenwel dat de gevangenis een belemmering kan vormen 

voor de schuldbeleving van daders. Zo vraagt schulderkenning 

om een veilige, persoonlijke omgeving – wat de gevangenis niet is. 

Bovendien kunnen gevangenen zichzelf en/of hun familie door de 

detentie onheus behandeld vinden, wat ertoe kan leiden dat zij hun 

eigen misstap uit het oog verliezen. Geconcludeerd kan worden 

dat (streng)gelovigen in beginsel vergeldingsgericht zijn, máár 

niet noodzakelijk oproepen tot een hardvochtige strafpraktijk die 

daders afschrijft. Evenals mystici kunnen strenggelovigen voor 

een humane bejegening van daders en voor hun re‑integratie in de 

samenleving pleiten. Vraag is of dit kan worden bewerkstelligd door 

(gevangenis)straf.
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De mystieke boodschap en de reactie op misdaad

Dat nog niet duidelijk is wat mystiek ons over misdaad en straf te 

vertellen heeft, komt omdat dit hart van religie het strafrecht nog 

niet wezenlijk heeft kunnen beïnvloeden – dit in tegenstelling tot 

de dogma’s. Het moderne strafrecht is ‘een kind der inquisitie’ en 

dient als zodanig niet alleen te worden beschouwd als een  product 

van de verlichting, maar minstens evenzeer als een product 

van een machtsbeluste in plaats van een mystiek georiënteerde 

kerk (Bianchi, 1965, p. 35). De mystieke visie op misdaad en straf 

wordt hier beknopt uiteengezet.9 Hiertoe is gebruikgemaakt van 

wat mystici uit verschillende religieuze tradities (hindoeïsme, 

 boeddhisme, jodendom, christendom en islam) op dit punt te zeg‑

gen hebben. Hoewel deze visie niet altijd eenvoudig is te vinden 

– veel mystici doen nauwelijks uitspraken over hoe op misdaad 

dient te worden gereageerd – is niettemin duidelijk geworden dat zij 

in wezen voor elke religie hetzelfde is.

Mystiek kan worden omschreven als het streven van de mens naar 

eenwording met God. Omdat de term God bij veel mensen nog 

steeds het beeld oproept van een persoonlijk wezen, kan beter 

meer neutraal worden gesproken van absolute realiteit of ultieme 

werkelijkheid. Uiteindelijk bestaan er ontelbaar veel namen voor 

wat christenen God noemen (Nirvana, Brahman, Tao ...) (Libbrecht, 

2004; Smith, 2001; Schuon, 1993). Tijdens de mystieke ervaring 

wordt de mens één met een realiteit die hij als authentieker beleeft 

dan de alledaagse werkelijkheid. Ook wordt wel gesteld dat hij de 

werkelijkheid niet vanuit een persoonlijk/egocentrisch maar vanuit 

een transpersoonlijk/kosmisch bewustzijn ervaart, dat als een beter 

bewustzijn wordt beschouwd. Hoewel de ultieme werkelijkheid 

‘voorbij’ zintuigen, ratio en taal ‘ligt’ en zij geen ding (no-thing) 

is, wordt zij vaak toch door hen die haar ervaren, met behulp van 

symbolen ter sprake gebracht. Uit deze beschrijving blijkt dat zij met 

een bepaalde affectief geladen kennis gepaard gaat. De mystieke 

ervaring blijkt zowel tot inzicht of wijsheid te leiden als tot liefde en 

mededogen voor al wat is. Universele liefdadigheid en compassie‑

in‑de‑daad vloeien voort uit de ontmaskering van afgescheidenheid 

als illusie tijdens eenwording met de absolute realiteit die één, 

9	 Zie	uitvoerig:	Claessen,	2010,	met	name	hoofdstuk	5	en	6,	inclusief	bronvermeldingen.
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zonder tweede is. Wanneer de mens de door zijn ego gecreëerde 

sluier van onwetendheid doorziet, wordt hij zich ervan bewust dat 

hij ten diepste met iedereen is verbonden, dat hij en de ander in 

wezen één zijn.10

Mystici baseren hun theorie van rechtvaardigheid – ook wat betreft 

de reactie op misdaad – op het zojuist beschreven mystieke mens‑ 

en wereldbeeld. In die zin zijn ‘zijn’ en ‘behoren’ nauwelijks van 

elkaar te scheiden: rechtvaardig handelen is namelijk elk handelen 

dat in overeenstemming is met het mystieke mens‑ en wereldbeeld. 

Wel is het zo dat dit beeld in een transpersoonlijk bewustzijn wortelt 

en dat het derhalve geen ‘zijn’ vormt voor hen die vanuit een per‑

soonlijk bewustzijn leven; voor hen vormt het een ‘behoren’. Nu de 

mens vanuit mystiek perspectief bezien ten diepste een verbonden 

wezen is, staat rechtvaardig handelen gelijk aan elk handelen vanuit 

deze verbondenheid. Onrechtvaardig handelen bestaat daarentegen 

uit elk handelen dat indruist tegen de natuur van mens en wereld. 

Het gaat hierbij om gedrag dat voortvloeit uit een onheldere kijk op 

mens en wereld c.q. de illusie van afgescheidenheid. Om te bezien of 

een handeling slecht is, dient te worden onderzocht welke geestes‑

houding (lees: bewust‑zijn) hierachter schuilgaat. Is deze goed in de 

zin van onzelfzuchtig, dan is de handeling ook goed. Is deze slecht 

in de zin van egocentrisch of boosaardig, dan is de handeling ook 

slecht.

Volgens een mystieke theorie van rechtvaardigheid houdt recht‑

vaardig handelen jegens een misdadiger elk handelen in waardoor 

hij alsnog een heldere kijk op mens en wereld krijgt en hij alsnog 

gaat handelen vanuit (het inzicht van) verbondenheid in plaats van 

(de illusie van) afgescheidenheid. Rechtvaardig handelen jegens 

een misdadiger bestaat primair uit de bewerkstelliging van een 

om mekeer in hem, waaruit spontaan berouw en de wil tot weder‑

goedmaking jegens slachtoffer en gemeenschap voortvloeien, 

samen met de belofte in de toekomst geen misdaden meer te plegen. 

Het mystieke ideaal is dat mensen kwaad met goed c.q. met op 

hervorming van de persoon van de dader gerichte maatregelen 

vergelden. Ook vanuit de mystiek bezien kan rechtvaardigheid 

10	In	de	Upanishaden	wordt	deze	wijsheid	weergegeven	met	de	woorden	Tat Tvam asi 
(Dat	ben	jij).	Dit	intuïtieve	inzicht	vormt	het	fundament	van	Schopenhauers	ethiek	(zie	
Schopenhauer,	2010).
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worden omschreven als ‘ieder het zijne geven’, maar dit houdt in 

geval van misdaad niet in dat aan de dader – ter bevrediging van 

wraak gevoelens – opzettelijk leed wordt toegevoegd. Dat is namelijk 

in strijd met de (transculturele) gulden regel, die inhoudt dat je 

anderen dient te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden, en 

dus dat je anderen niet mag schaden – ook niet wanneer die anderen 

jou wel schaden. Bovendien lokt (straf)geweld geweld uit. Wel is 

het zo dat mystici als Mahatma Gandhi geweld verkiezen boven 

nietsdoen uit laf‑, lui‑ of onverschilligheid. Het ideaal blijft echter 

(handelen uit innerlijke) geweldloosheid. Mystiek pleit dus niet voor 

niet‑reageren op misdaad. Worden daders niet op hun mis stappen 

gewezen, dan leren zij niet van hun fouten en worden anderen 

medeverantwoordelijk voor hun misdaden. Niet‑reageren heeft met 

liefde en mededogen niets van doen.

Bezien vanuit mystiek perspectief kan het recht dat zich bezig‑

houdt met de reactie op misdaad, eerst als rechtvaardig worden 

gekwalificeerd wanneer het als het ware een blauwdruk vormt van 

de ultieme werkelijkheid,11 wanneer het – concreet gesteld – in 

staat is een ommekeer in de dader te realiseren (en in het slacht‑

offer en de gemeenschap, want om geen geweld jegens een dader 

te gebruiken is ook een boven zichzelf uitstijgen van hen nodig) en 

langs die weg herstel van relaties. Anders dan in het strafrecht wordt 

in een mystiek georiënteerd misdaadrecht niet voor intentionele 

leedtoevoeging als reactie op misdaad gepleit. Vooral handelingen 

die voortkomen uit woede en wraakgevoelens worden door mystici 

afgekeurd, nu deze negatieve emoties zijn gebaseerd op een ver‑

keerde voorstelling van de werkelijkheid, namelijk op de illusie van 

afgescheidenheid. Hoewel ook handelingen uit woede doorgaans 

als onjuist kunnen worden gekwalificeerd, dient onderscheid te 

worden gemaakt tussen woede die gericht is op de vernietiging van 

de dader (en die dus dicht tegen haat aan zit) en woede die wortelt 

in een liefde die strekt tot het behoud van de dader door hem de 

schellen van de ogen te doen vallen en hem ontvankelijk te maken 

voor de absolute realiteit die één, zonder tweede is. Het is niet haat 

maar liefde die de dader naar zijn plicht tot wedergoedmaking 

dient te begeleiden. Dit betekent dus niet dat liefde nooit hard kan 

zijn of met morele verontwaardiging of woede gepaard kan gaan. 

11	Een	mystiekrechtelijk	perspectief	kan	onder	het	natuurrecht	worden	geschaard.
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Bij sommige daders volstaan milde maatregelen, terwijl bij andere 

hard optreden nodig is om hen tot inzicht te brengen. Liefde voor 

de dader ontstaat echter pas wanneer mensen zich ten diepste 

bewust worden van zijn én hun eigen verbondenheid en van zijn én 

hun eigen potentieel tot verandering c.q. zelfoverstijging – wat in 

het geval van misdaad door de dader tot uitdrukking kan worden 

gebracht in berouw en wedergoedmaking en door het slachtoffer en 

de gemeenschap in vergeving en clementie.

De vraag óf een metanoia tot de mogelijkheden behoort, wordt 

door mystici positief beantwoord: ieder mens – of hij nu voor vrij of 

gedetermineerd moet worden gehouden – is in staat tot verandering, 

aangezien hij deel uitmaakt van de ultieme werkelijkheid die zelf 

voortdurend aan verandering onderhevig is. De alfa en omega van 

een mystieke misdaadaanpak worden gevormd door de stimulering 

van spirituele ontwaking en groei van de mens.

Geen plaats voor de doodstraf

Voor moderne mystici als de Dalai Lama en Tutu is er geen plaats 

voor de doodstraf. Er is alleen ruimte voor het doden van mensen 

wanneer het gaat om preventieve acties. Zo noemt Gandhi het voor‑

beeld waarin iemand met een zwaard om zich heen zwaait in een 

mensenmenigte. Indien het onmogelijk is deze persoon op andere 

wijze tegen te houden, dan is het toegestaan hem te doden om te 

voorkomen dat hij slachtoffers maakt. Kan hij echter worden over‑

meesterd zonder te worden gedood, dan mag hij niet bij wijze van 

straf alsnog worden gedood. Op basis van hun inzicht stellen zij dat 

alle wezens sacraal zijn. Waardigheid ontlenen zij aan hun diepste 

wezen, dat evenals de absolute realiteit vele namen kent. Zo wordt 

gesproken van Boeddha‑, Christus‑ of Krishna‑natuur. Over de 

Boeddha‑natuur schrijft Horigan:

‘Having	Buddha-nature	means	that	al	sentient	beings	can	eventually	realize	

enlightenment/awakening	and	thereby	become	Buddhas	i.e.	Awakened	Ones.	

Hence,	Buddhism	is	universalistic.	Everyone	has	great	spiritual	potential	wait-

ing	to	be	unleashed	no	matter	how	depraved	they	might	look.	All	life	is	to	be	

treasured.	Treasuring	the	lives	of	those	who	(...)	have	not	valued	lives	of	others	

is	an	act	of	spiritual	courage.’	(Horigan,	1996,	p.	275)
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Zelfs de meest verstokte moordenaar moet in staat worden geacht 

zijn diepste wezen te vinden. De mens mag dan wegens zijn ego 

tot het kwade geneigd zijn, op grond van zijn diepste wezen is hij 

hiertoe niet gedoemd. Mystici pleiten dan ook voor resocialisatie 

en re‑integratie van daders door stimulering van spirituele groei. 

Intentionele leedtoevoeging staat hieraan in de weg. De doodstraf 

vormt hiervoor een absoluut obstakel. Op basis van het Oude 

Testament stellen Bianchi en Denkers dat ware gerechtigheid op het 

behoud van mensen is gericht (justitia salutativa) (Bianchi, 1965, 

p. 59; Denkers, 2000). In navolging van de joodse godsdienstgeleerde 

Buber stelt Bianchi dat de lex talionis symbolisch moet worden 

geïnterpreteerd, namelijk als een oog om de schadevergoeding van 

een oog en een tand om de schadevergoeding van een tand (Bianchi, 

1985, p. 32‑33). Daders dienen te worden bewogen tot berouw en 

wedergoedmaking – slachtoffers en gemeenschap tot aanvaarding 

hiervan en vergeving. Resocialisatie kan overigens wel betekenen 

dat een dader (intramuraal) moet worden behandeld. Voor zover 

daders vanuit de illusie van afgescheidenheid leven, zijn zij immers 

niet zozeer bad als wel mad te noemen (Loy, 2001). Zolang de 

intentie is gericht op heling, acht Gandhi het gebruik van dwang 

jegens daders legitiem; deze komt dan immers voort uit innerlijke 

geweldloosheid.

Tot slot

Geconcludeerd kan worden dat niet kan worden gesproken van 

de religieuze visie op misdaad en straf. Religie is een multidimen‑

sionaal fenomeen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt 

tussen geloof en dogmatiek én ervaringskennis en mystiek. Aan 

de ene kant van het spectrum is er religie die – gekenmerkt door 

een letterlijke interpretatie van de Bijbel, een streng godsbeeld 

en een negatief mensbeeld – staat voor vergelding van kwaad met 

kwaad, aan de andere kant hiervan is er religie die – gekenmerkt 

door mystieke ervaringen – verband houdt met het faciliteren van 

een metanoia in conflictpartijen en het realiseren van conflict‑

oplossing. Tussen  beide polen bevindt zich een gebied met gelovigen 

voor wie vergelding én vergeving belangrijk zijn en met mystici 
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in de kinderschoenen.12 Voor veel religieuze mensen zijn berouw, 

wedergoedmaking, vergeving, clementie en verzoening belang‑

rijke idealen. En hoewel deze vanwege de condition humaine niet 

altijd kunnen worden gerealiseerd, is het vooral van belang om het 

strafrechtelijke keurslijf open te breken. Immers, terwijl het straf‑

recht de menselijke beschaving ten goede komt, nu het uitsluitend 

proportionele wraak gerechtvaardigd acht, remt het tegelijkertijd 

diezelfde beschaving door proportionele wraak tot exclusieve reactie 

op misdaad te maken, terwijl het beschavingscontinuüm doorloopt 

tot onvoorwaardelijke vergeving.

De onlangs overleden criminoloog Franke schrijft:

‘The	fact	that	a	hard	judicial	wind	has	picked	up	in	the	1980s	in	the	Netherlands	

too	could	easily	have	a	lot	to	do	with	both	the	secularization	and	the	“depillari-

zation”	of	Dutch	society.	Tough	common	sense	has	won	out	over	neighbourly	

love.’	(Franke,	2007,	p.	45)

Zo bezien is het maar de vraag waarvoor we meer moeten vrezen: 

voor een religieuze óf voor een seculiere visie op misdaad en straf. 

Het mogelijke gevaar van laatstgenoemde visie is dat de mens 

wordt gedegradeerd tot een onbezielde, gedetermineerde machine. 

Een dergelijk mensbeeld kan leiden tot een strafbeleid gericht op 

afschrikking en onschadelijkmaking, wat ook levensbeëindiging 

kan betekenen. Met recht kan de vraag worden opgeworpen of reli‑

gie inderdaad tot een draconisch strafrecht leidt. Duidelijk is dat dit 

niet het geval hoeft te zijn. Een religieuze benadering van misdaad 

en straf kan heel wat meer verbindend, insluitend en humaan zijn 

dan de seculiere aanpak die Nederland  tegenwoordig kent.

12	Volgens	moderne	mystici	zijn	alle	mensen	mystici	(mystiek	is	dus	niet	elitair),	zij	het	dat	
de	ene	mens	spiritueel	verder	kan	zijn	gegroeid	dan	de	andere.	Echter,	het	gaat	hierbij	
slechts	om	een	gradueel	verschil.
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Nederland is nog niet klaar met de 
doodstraf

G. de Jonge*

Ook al is bij ons in 1870 de doodstraf in het burgerlijk strafrecht 

afgeschaft, dat wil nog niet zeggen dat de Nederlandse rechtsorde 

niets meer met deze ultieme sanctie te maken heeft. Als deel van 

de internationale rechtsgemeenschap worden we regelmatig met 

de elders nog springlevende doodstraf geconfronteerd. Dat is bij‑

voorbeeld het geval als een Nederlander in het buitenland deze 

straf opgelegd krijgt of dreigt te krijgen. Een dreigende of opgelegde 

doodstraf kan een belangrijke factor zijn bij beslissingen over toe‑

lating, uitzetting of uitlevering van vreemdelingen. In Nederland 

kennen we weliswaar de doodstraf niet meer, maar wel een 

in directe versie daarvan, de levenslange gevangenisstraf, die je, als 

gratie uitblijft, met enige overdrijving een doodstraf op termijn kunt 

noemen. Daarnaast kennen we de terbeschikkingstelling met bevel 

tot verpleging, die bij blijvende delictgevaarlijkheid ook kan duren 

tot de dood erop volgt. Ten slotte kennen we de facto nog een vorm 

van ‘burgerlijke dood’ (mort civile), doordat gedetineerden worden 

afgesneden van gezin, familie en vrienden en worden uitgesloten uit 

het stelsel van sociale zekerheid. Kortom: er zijn tal van redenen om 

de kapitale sanctie nog eens onder de loep te nemen.

De afschaffing van de doodstraf in Nederland

De doodstraf is in Nederland het eerst in het burgerlijke strafrecht 

afgeschaft. In 1870 is zij bij wet van 17 september 1870 (Stb. 162) uit 

de toen geldende Nederlandse versie van de Code Pénal  verdwenen. 

Het heeft echter maar weinig gescheeld of de doodstraf was kort 

daarna weer ingevoerd. Tijdens de parlementaire behandeling 

van het ontwerp van een nieuw Wetboek van Strafrecht, dat in 

1881 is aangenomen en in 1886 in werking is getreden, is in 1880 

*	 Prof.	mr.	dr.	Gerard	de	Jonge	is	als	hoogleraar	Detentierecht	verbonden	aan	de	
	capaciteitsgroep	Strafrecht	en	Criminologie	van	de	Universiteit	Maastricht.
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door het toenmalige Kamerlid van de Antirevolutionaire Partij 

Johannes Hendricus Donner gepleit voor herinvoering van de 

doodstraf. Dankzij ‘een uitnemende redevoering’ van de toen‑

malige minister van Justitie, de liberaal Modderman, is dat toen niet 

doorgegaan (Simons, 1937, p. 379‑382). In het militaire strafrecht 

bleef de doodstraf voor bepaalde misdrijven gehandhaafd en de 

Wet Oorlogsstrafrecht van 1952 kende de doodstraf voor bepaalde 

misdrijven die in tijd van oorlog waren begaan. In de Grondwet 

van 1983 is in artikel 114 bepaald dat de doodstraf in het geheel niet 

meer kan worden opgelegd. De doodstraf is overigens pas in 1991 

formeel uit de militaire en oorlogsstrafwetgeving verwijderd.

Dat de afschaffing van de doodstraf geen onomkeerbare fase in de 

ontwikkeling van het sanctierecht was, bleek uit de herinvoering 

ervan in 1943 bij een van de zogenoemde ‘Londense besluiten’ in het 

burgerlijk strafrecht. De doodstraf kon op grond van die besluiten 

worden toegepast op na de oorlog te berechten daders van bepaalde, 

tijdens de bezetting gepleegde delicten (Hazewinkel‑Suringa en 

Remmelink, 1994, p. 637). En dat is ook gebeurd. In het kader van de 

Bijzondere Rechtspraak is na de Tweede Wereldoorlog in Nederland 

154 keer de doodstraf opgelegd, en is deze ook 39 keer daarvan vol‑

trokken. 2 veroordeelden pleegden zelfmoord, 12 bleven voortvluch‑

tig en 101 veroordeelden kregen gratie. De laatste (twee) executies 

vonden plaats in 1952 (VPRO, 2010; Romijn, 1989, p. 235).

Wat gold voor Nederland gold overigens niet voor zijn overzeese 

gebiedsdelen. Waar in Nederland de doodstraf in 1870 was 

af geschaft, bleef zij in het strafrecht voor Nederlands‑Indië gehand‑

haafd, overigens wel met als alternatief de levenslange vrijheidsstraf 

(Simons, 1937, p. 381). De doodstraf is een deel van de koloniale 

 erfenis die Nederland Suriname naliet. De doodstraf is na de 

onafhankelijkheid van dat land in 1975 in het Wetboek van Straf‑

recht (WvSr) blijven staan (art. 9 Wetboek van Strafrecht Suriname). 

Artikel 10 WvSSR zegt nog dat de doodstraf door de scherprechter 

wordt uitgevoerd op een schavot, door de veroordeelde met een 

strop om de hals aan een galg vast te maken en een luik onder zijn 

voeten te doen wegvallen. De tenuitvoerlegging van de doodstraf 

geschiedt niet in het openbaar, maar wel in tegenwoordigheid van 

de procureur‑generaal, twee leden van het Hof en een griffier. Als 

iemand na het doodvonnis krankzinnig is geworden, kan dat pas ten 

uitvoer worden gelegd als hij weer is hersteld. Zwangere vrouwen 

mogen pas na de bevalling worden opgehangen (art. 499a WvSSv). 
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De laatste in Suriname uitgevoerde doodstraf dateert van 1927, 

toen een zekere Apatoe werd opgehangen wegens moord op een 

Chinese winkelier. Het vonnis werd voltrokken op de binnenplaats 

van het ‘ Burgerlijk en  Militair Huis van Verzekering’ binnen het Fort 

Zeelandia te Paramaribo, aldus de Surinaamse procureur‑generaal 

Bajdnath Panday, die dit op verzoek van schrijver dezes heeft onder‑

zocht. Ook op de Antillen is de doodstraf nog in de strafwet (art. 9) 

opgenomen, al zal dat met de invoering van een nieuw wetboek van 

strafrecht binnenkort verleden tijd zijn.

Het voortbestaan van de doodstraf elders is een zorg voor 
 Nederland

Volgens Amnesty International (AI) voeren 58 van de landen die de 

doodstraf nog kennen, deze na veroordeling tot die straf ook echt 

uit. Tot die landen behoren onder meer: China, India, Indonesië, 

Iran, Irak, Japan, Saudi‑Arabië en 35 van de 50 staten van de 

Verenigde Staten.1 Volgens AI vinden de meeste  executies ver‑

moedelijk in China plaats. ‘Vermoedelijk’, omdat er geen statistieken 

over beschikbaar zijn. In de Europese regio kennen  Wit‑Rusland 

en de Russische Federatie de doodstraf nog. In Wit‑Rusland – dat 

overigens geen statistieken over de oplegging en uitvoering van de 

doodstraf publiceert – werden nog in maart 2009 twee ter dood ver‑

oordeelden geëxecuteerd.2 De Russische Federatie heeft in 1996 een 

moratorium op de tenuitvoerlegging van doodstraffen  ingesteld, 

maar AI meldt dat tussen 1996 en 1999 in Tsjetsjenië nog wel degelijk 

doodstraffen zijn uitgevoerd. Laten we bij dit alles niet vergeten dat 

in tal van West‑Europese landen de doodstraf in het burgerlijke, 

militaire en oorlogsstrafrecht nog helemaal niet zo lang geleden 

is afgeschaft. Ook hier verschaft AI weer de feiten. In Duitsland 

is dat in 1987 gebeurd, in België in 1996, in Frankrijk in 1981 en in 

het Verenigd Koninkrijk in 1998. De Verenigde Naties streven naar 

het stopzetten van executies en de uitbanning van de  doodstraf 

1	 Amnesty	International,	www.amnesty.org/en/death-penalty	(geraadpleegd	op	
26	oktober	2010)	en	Death	Penalty	Information	Center,	www.deathpenaltyinfo.org/
state_by_state	(geraadpleegd	op	26	oktober	2010).

2	 Amnesty	International,	www.amnesty.org/en/death-penalty	(geraadpleegd	op	26	okto-
ber	2010).
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door de lidstaten uit te nodigen het Second Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the 

abolition of the death penalty te tekenen en te ratificeren. Op 26 okto‑

ber 2010 hadden nog maar 72 landen dit protocol geratificeerd.3

Dat de dreiging met doodstraffen elders onze nationale rechtsorde 

nog steeds aangaat, is in 1994 goed duidelijk geworden toen de 

Nederlander Johannes van Damme in Singapore werd  opgehangen 

wegens smokkel van 4,3 kilo heroïne. Singapore toonde zich 

on gevoelig voor verzoeken uit Nederland om die straf niet uit 

te voeren. In 2003 zijn twee Nederlanders in Thailand ter dood 

veroordeeld wegens het bezit van een partij heroïne. In 2006 zijn 

hun straffen door koning Bhumibol omgezet in levenslang.4 In 

2007 is in Indonesië een Nederlander (samen met vijf Chinezen en 

een Fransman) wegens handel in xtc ter dood veroordeeld.5 Joran 

van der Sloot, die in 2010 in Peru is gearresteerd op verdenking van 

moord, boft dat in dat land in 1979 de doodstraf, althans voor com‑

mune delicten, is afgeschaft. Het meest recente geval betreft een 

vrouw, met zowel de Nederlandse als de Iraanse nationaliteit, die in 

Iran is aangehouden en daar vreest de doodstraf te krijgen wegens 

veronderstelde protesten tegen het Iraanse regime (Erdbrink, 2010). 

Uit het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken op een op 

dit geval betrekking hebbende Kamervraag blijkt tot welke diploma‑

tieke demarches een dergelijk voorval kan leiden.6 Ook als het gaat 

om niet‑Nederlanders kan een elders (dreigende) doodstraf in onze 

nationale rechtsorde tot interventies van het ministerie van Buiten‑

landse Zaken leiden. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op 

een Kamervraag waarin een Kamerlid zijn verontrusting uitsprak 

over het grote aantal executies in (alweer) Iran van leden van de 

oppositie. De minister antwoordde de Kamer als volgt:

‘De	Nederlandse	ambassadeur	in	Iran	heeft	op	11	mei	jl.	bij	de	Iraanse	auto-

riteiten	verontwaardiging	uitgesproken	en	de	executies	veroordeeld.	Daarbij	

3	 UN,	http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
12&chapter=4&lang=en	(geraadpleegd	op	26	oktober	2010).

4	 Zie	de Volkskrant,	18	augustus	2006.
5	 Zie	nu.nl,	29	mei	2007.
6	 Handelingen	II	2009/10,	p.	3190.	Vragen	van	het	lid	Dijkhoff	(VVD)	aan	de	minister	

van	Buitenlandse	Zaken	over	de	arrestatie	in	Iran	van	de	Nederlands-Iraanse	Zahra	
Bahrami	(ingezonden	24	augustus	2010)	en	het	antwoord	van	minister	Verhagen	
(	Buitenlandse	Zaken)	(ontvangen	27	augustus	2010).
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heeft	hij	ernstige	zorgen	geuit	over	berichtgeving	van	een	gebrekkige	proces-

gang.	(...)	De	regering	zal	de	doodstrafvonnissen	voorts	aan	de	orde	stellen	in	

de	VN-Mensenrechtenraad.	Nederland	volgt	de	ontwikkelingen	op	mensen-

rechtengebied	nauwgezet	en	zal	niet	nalaten	de	Iraanse	autoriteiten	bilateraal,	

in	EU-verband	en	VN-kader	te	wijzen	op	hun	internationale	verplichtingen	en	

op	te	roepen	doodstrafvonnissen	te	herzien.’7

De doodstraf en de toelating, uitzetting of uitlevering van 
 vreemdelingen

Een ander terrein waarop Nederland te maken heeft met de dood‑

straf is dat van het vreemdelingenrecht en het uitleveringsrecht. 

Een dreigende executie dan wel een dreigende vervolging die kan 

resulteren in de oplegging en uitvoering van een doodstraf, kan een 

dwingende reden zijn om een vreemdeling in Nederland verblijfs‑

recht te geven of hem niet uit te zetten naar of uit te leveren aan een 

land waar hij of zij de doodstraf (of de uitvoering) daarvan riskeert, 

zelfs als het gaat om vreemdelingen die zich in het land van her‑

komst zélf schuldig hebben gemaakt aan (ernstige) strafbare feiten. 

Door een vreemdeling toegang tot ons land te weigeren, uit te zetten 

of uit te leveren kan Nederland artikel 2 (het recht op leven) en/of 

artikel 3 (folterverbod) van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 

schenden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Haagse 

rechtbank op een beroep van een Sudanese deserteur tegen de 

beslissing hem niet in Nederland toe te laten. De rechtbank achtte 

het in zijn geval ‘niet onaannemelijk dat eiser gegronde reden heeft 

aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt te worden 

onderworpen aan folteringen dan wel aan onmenselijke of vernede‑

rende behandelingen of bestraffingen’. Uit een ambtsbericht van de 

minister van Buitenlandse Zaken bleek dat de desertie van betrok‑

kene bestraft kon worden met de doodstraf. Omdat de toenmalige 

minister voor Vreemdelingenzaken en Immigratie onvoldoende had 

gemotiveerd wat de gevolgen voor eiser konden zijn, dit mede gelet 

7	 Handelingen	II,	2009/10,	p.	2573.	Vragen	van	het	lid	Van	Bommel	(SP)	aan	de	minister	
van	Buitenlandse	Zaken	over	executies	van	politieke	gevangenen	in	Iran	(ingezonden	
11	mei	2010)	en	antwoord	van	minister	Verhagen	(Buitenlandse	Zaken)	(ontvangen	
28	mei	2010).
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op de oorlogssituatie in het zuiden van Sudan en de omstandigheid 

dat op eiser en de andere deserteurs bij hun vlucht is geschoten, 

had deze niet zonder nadere motivering kunnen concluderen dat 

de betrokkene bij terugkeer geen reëel risico liep op een behande‑

ling in strijd met artikel 3 EVRM. Het beroep werd daarom gegrond 

verklaard.8

Op grond van artikel 1 EVRM rust op Nederland de verplichting 

om iedereen die ressorteert onder zijn rechtsmacht te beschermen 

tegen inbreuken op het recht op leven. Dat geldt óók voor vreemde‑

lingen die onderdaan zijn van staten die geen partij bij het EVRM 

zijn. Die beschermingsplicht staat de uitlevering aan staten die de 

doodstraf nog wel kennen, niet in de weg, mits de verzoekende staat 

Nederland garandeert dat aan de opgeëiste persoon de doodstraf 

niet wordt opgelegd voor het feit of de feiten waarvoor de uitlevering 

is gevraagd.9

Een moreel problematische situatie is die waarin een in Nederland 

verblijvende vreemdeling iemand blijkt te zijn als bedoeld in artikel 

1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Dat 

is een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te 

veronderstellen dat hij een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de 

menselijkheid heeft begaan dan wel een ernstig niet‑politiek misdrijf 

buiten het land van toevlucht, of wanneer deze zich schuldig heeft 

gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doeleinden van 

de Verenigde Naties. Volgens Krabbe is het criterium van ‘ernstige 

redenen’ vervuld wanneer betrokkene had moeten weten dat er 

‘1F‑misdrijven’ gepleegd werden (knowing participation) en hij op 

een directe manier betrokken was bij deze misdrijven (personal 

 participation). Een voorbeeld daarvan is de uitspraak van de recht‑

bank te Den Haag op een beroep van een Rwandees, van wie was 

vastgesteld dat er ernstige redenen bestonden om te veronderstellen 

dat hij zich schuldig gemaakt had aan mensenrechtenschendingen 

in Rwanda ten tijde van de massamoorden in 1994. De minister 

gaf wel toe dat artikel 3 EVRM zich verzette tegen uitzetting van de 

betrokkene naar Rwanda, maar dat hem geen vergunning tot verblijf 

in Nederland diende te worden verstrekt omdat er nog niet was 

8	 Rb.	Den	Haag	(zittingsplaats	Zwolle)	26	september	2003,	LJN	AO3144.
9	 Volgt	uit:	EHRM	7	juli	1989,	nr.	14038/88	(Soering	v.	United	Kingdom)	en	HR	30	maart	

1990,	NJ	1991,	249	(Short).
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voldaan aan het zogenoemde duurzaamheidsvereiste.10 Dat vereiste 

houdt in dat als een ‘1F’er’ gedurende tien jaar niet uit zetbaar is 

geweest wegens gevaar voor lijf en leden in het land waarheen 

hij terug zou moeten, hem een verblijfsvergunning kan worden 

verleend. Een en ander betekent dat een ‘1F’er’ weliswaar niet kan 

worden uitgezet, maar dat deze in Nederland slechts wordt gedoogd, 

zonder dat hij noch zijn eventueel in Nederland aanwezige familie‑

leden op enige sociale voorziening aanspraak kunnen maken en hier 

niet legaal kunnen werken. ‘1F’ers’ en aanhang worden daarmee wel 

gevrijwaard voor een lichamelijke dood in het land van herkomst, 

maar ze zijn in Nederland in feite burgerlijk dood verklaard.

Illustratief voor de betrokkenheid van de Nederlandse rechtsorde bij 

het wel en vooral wee van elders de doodstraf riskerende personen is 

een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verspreide hand‑

leiding voor de Nederlandse ambassades, waarin wordt beschreven 

wat de gedragslijn moet zijn bij individuele verzoeken van homo‑

seksuelen die uit vrees voor vervolging en executie om hulp vragen bij 

ambassades (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2010). Blijkens deze 

brochure staat in vijf landen de doodstraf op homoseksualiteit. Die 

landen zijn: Mauritanië, Sudan, Saudi‑Arabië, Jemen en Iran. Ook in 

delen van Nigeria en Somalië riskeren homoseksuelen de doodstraf.

Als het gaat om de toelaatbaarheid van uitlevering wordt eveneens 

door de rechter getoetst of de betrokkene gevaar loopt in de ver‑

zoekende staat tot de doodstraf te worden veroordeeld (of te worden 

gefolterd). Als die kans bestaat, kan een uitlevering ontoelaatbaar 

worden verklaard. Dat kan anders liggen als de verzoekende staat de 

garantie geeft een eventueel opgelegde doodstraf niet ten uitvoer te 

leggen.11

Levenslangen en longstayers als levende doden – de mort civile is 
nog actueel

Een tweetal Nederlandse strafrechtelijke sancties kan als een uit‑

gestelde of verkapte doodstraf worden beschouwd. In de eerste 

plaats is dat de levenslange gevangenisstraf en in de tweede plaats 

10	Rb.	Den	Haag	(zittingsplaats	Zwolle)	26	september	2003,	LJN	AO3144.
11	Bijvoorbeeld	Rb.	Den	Haag	18	september	2007,	LJN	BB4071.
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is dat de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging als die 

uitmondt in plaatsing in een zogenoemde longstay‑inrichting. In 

tegenstelling tot de situatie in andere landen, zoals bijvoorbeeld het 

Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland, is levenslang 

in Nederland ook echt levenslang, tenzij die straf door het verlenen 

van gratie in tijd beperkte straf wordt omgezet. De terbeschikking‑

stelling met bevel tot verpleging kan bij blijvend gevaar voor 

personen onbeperkt worden verlengd. Ook al gaat het niet om een 

zeer grote groep veroordeelden, een aantal van hen overleeft de 

opgelegde sanctie niet. Zij zijn langdurig en soms voor altijd van 

deelname aan het maatschappelijk leven uitgesloten en in die zin 

‘burgerlijk dood’. De burgerlijke doodverklaring staat weliswaar al 

lang niet meer in het Wetboek van Strafrecht (Sr), maar voor onze 

lang en levenslang gestraften en voor onze longstayers is zij wel 

een realiteit. De Winkler Prins‑encyclopedie definieert het begrip 

 burgerlijke dood als

‘de	toestand,	dat	iemand	die	naar	de	natuur	nog	in	leven	is,	voor	de	wet	als	

dood	wordt	beschouwd.	Hij	staat	in	geen	enkele	rechtsbetrekking	meer	tot	zijn	

medemensen;	zijn	goederen,	voor	zover	niet	verbeurd	verklaard	gaan	over	op	

zijn	erfgenamen;	zijn	huwelijk	is	ontbonden.	De	burgerlijke	dood	was	volgens	

de	Code	Pénal	van	rechtswege	verbonden	aan	veroordeling	tot	levenslange	

dwangarbeid	of	deportatie.’	(Grote	Winkler	Prins	Encyclopedie,	deel	4,	1967,	

p.	703)

In de Nederlandse Grondwet van 1831 is de burgerlijke dood 

 uitgesloten als straf.

De mort civile mag dan sinds lang geen (bijkomende) straf meer 

zijn, er is echter wel degelijk sprake van een juridische en feitelijk 

maatschappelijke uitsluiting van gedetineerden, zeker van lang‑

durig gedetineerden. Artikel 9 lid 1b onder 1o Sr maakt het mogelijk 

om bij bepaalde bewezen verklaarde delicten als bijkomende straf 

de veroordeelde van bepaalde burgerlijke rechten uit te sluiten (art. 

28 Sr). De in 2002 in werking getreden Wet sociale zekerheidsrechten 

gedetineerden heeft gedetineerden voor de duur van hun vrijheids‑

beneming uitgesloten van het recht op een socialeverzekerings‑

uitkering. Een tot een (lange) gevangenisstraf veroordeelde verliest 

niet van rechtswege zijn bezit, noch wordt zijn huwelijk automatisch 

ontbonden. Maar in de praktijk zal hij door verlies van zijn verdien‑

capaciteit er financieel ernstig op achteruitgaan en zijn huwelijk 
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grote kans lopen op de klippen te lopen. Gedetineerden in Neder‑

land kunnen door gebruik te maken van bezoek zonder toezicht en 

verlofmogelijkheden kinderen verwekken dan wel zwanger raken. 

Toch wordt, zeker bij de wat langere detenties, inbreuk gemaakt op 

het in artikel 8 EVRM gegarandeerde recht op een gezinsleven, ook 

al is het zo dat het tweede lid van artikel 8, waarin de voorwaarden 

staan opgesomd waaronder inbreuk op dat recht is toegestaan, dat 

toelaat. In die zin is een (partiële) burgerlijke dood nog steeds een 

consequentie van langdurige verwijdering uit de vrije maatschappij.

Dat een lange straf zó deprimerend kan werken dat men liever dood 

wil, wordt geïllustreerd door een geval waarin een gedetineerde 

vergeefs een beroep op de inrichtingsarts heeft gedaan om hem te 

verwijzen naar een collega‑arts die hem kon bijstaan in zijn verzoek 

om hulp bij zelfdoding. De inrichtingsarts weigerde en verwees 

hem niet door. De betrokkene heeft beroep tegen deze  beslissing 

 ingesteld. De medische beroepscommissie achtte het aan nemelijk 

dat bij deze langgestrafte sprake was van ernstig te nemen 

 psychisch lijden. Onder die omstandigheden had het volgens de 

beroepscommissie op de weg van de inrichtingsarts gelegen klager 

te verwijzen naar een psychiater, zodat die de aard en de ernst 

van het psychisch lijden kon beoordelen. Het beroep werd daarom 

gegrond verklaard.12

De kans op herinvoering van de doodstraf is klein, maar niet 
 geheel afwezig

De kans op herinvoering van de doodstraf in Nederland is op dit 

moment klein. De enige partij die het opleggen en uitvoeren van 

de doodstraf (bij ernstige levensdelicten) toelaatbaar acht, is de 

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De SGP‑prominenten Van 

Dijk en Van der Staaij zeggen daarover op de website van de SGP 

onder meer het volgende:

‘De	visie	van	de	SGP	op	de	doodstraf	berust	op	wat	de	Bijbel	zegt	over	de	roe-

ping,	die	de	overheid	heeft	tot	herstel	van	het	geschonden	recht.	De	mens	is	

geschapen	naar	het	beeld	en	de	gelijkenis	van	God.	Vanuit	dit	vertrekpunt	–	de	

12	Beroepscommissie,	RSJ	8	augustus	2002,	02/0840/GM.
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hoge	waardigheid	van	de	mens	als	beelddrager	van	God	–	volgt	dat	de	overheid	

(rechter)	gerechtigd	is	om	bij	ernstige	levensdelicten	de	doodstraf	te	overwe-

gen	en	toe	te	passen.’13

Geen enkele andere in het parlement vertegenwoordigde partij heeft 

de herinvoering van de doodstraf in haar programma staan.

Toen eind 2002 de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken 

en Integratie Hilbrand Nawijn in een interview met het tijdschrift 

Nieuwe Revu naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn pleitte 

voor herinvoering van de doodstraf voor moordenaars, kreeg hij 

van politiek Den Haag de wind van voren. Zelfs zijn eigen partij 

bleek er niets in te zien.14 In een daaropvolgend spoeddebat in de 

Tweede Kamer sprak de toenmalige minister van Justitie  Donner 

zich krachtig uit tegen de herinvoering van de doodstraf en 

bediende zich daarbij van dezelfde argumenten waarmee minister 

 Modderman in 1880 de herinvoering van de doodstraf in het straf‑

recht wist te  verhinderen. Donner zei dat de doodstraf zich niet laat 

 proportioneren naar de mate van schuld. En:

‘(...)	In	de	tweede	plaats	is	het	een	uitermate	ongelijke	straf,	omdat	leven	en	

sterven	niet	voor	alle	mensen	een	gelijke	betekenis	hebben.	De	doodstraf	

kan	een	verlossing	zijn,	in	ruil	voor	het	vooruitzicht	om	levenslang	in	een	cel	

te	moeten	zitten.	In	de	derde	plaats	is	zij	onherstelbaar	in	het	geval	van	rech-

terlijke	dwaling.	(...)	Wij	moeten	ervan	uitgaan	dat	rechters	feilbaar	zijn.	De	

doodstraf	is	niet	meer	afschrikwekkend	dan	welke	straf	ook	en	kan	soms	zelfs	

prikkelend	werken.	(...)	De	doodstraf	wordt	altijd	ingevoerd	voor	de	zwaarste	

situaties.	Als	zij	er	eenmaal	is,	wordt	de	schaal	verlaagd.	(...)	Dat	komt	in	we-

zen	doordat	men	geleidelijk	aan	altijd	weer	grensgevallen	aanwijst	waarvoor	

ook	de	doodstraf	zou	moeten	worden	ingevoerd.	Ten	slotte	functioneert	de	

doodstraf	niet	als	instrument	om	betrokkene	zelf	tot	inkeer	te	laten	komen	en	

daarmee	ook	niet	als	vergelding.	De	enigen	wie	het	genoegdoening	schenkt,	

zijn	de	omstanders.	De	betrokkene	zelf	is	er	niet	meer,	noch	om	de	vergelding	

te	ondergaan,	noch	om	tot	inkeer	te	komen,	noch	om	enig	effect	van	de	straf	te	

ondergaan.’15

13	SGP	website,	www.sgp.nl/Page/sp8/ml1/from_sp_id=143/nctrue/system_id=92/
so_id=86/Index.html	(geraadpleegd	op	25	oktober	2010).

14	Reformatorisch Dagblad,	18	november	2002.
15	Handelingen	II,	19	november	2002,	22,	p.	1475-1476.
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De argumenten tegen de herinvoering van de doodstraf, zoals door 

minister Donner gegeven, zijn vrijwel gelijk aan de redenen waarom 

Amnesty International pleit voor de algehele afschaffing van de 

doodstraf. Dat zijn: de kans op onherstelbare rechterlijke vergissin‑

gen, het ontbreken van een bewezen afschrikwekkende werking en 

het ontnemen van de mogelijkheid van rehabilitatie en verzoening. 

‘De doodstraf is een simplistisch antwoord op complexe menselijke 

problemen.’16

De kans lijkt klein dat Nederland op afzienbare termijn de doodstraf 

weer zal invoeren. Het valt echter nooit uit te sluiten. Afhankelijk van 

het politieke klimaat en de politieke kleur van de regering kunnen 

initiatieven worden genomen om – eventueel voor een beperkt aantal 

delicten – de doodstraf weer in te voeren. Zo’n voornemen stuit op 

een aantal juridische obstakels, die herinvoering van de doodstraf 

niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk maken. Op nationaal 

gebied is dat artikel 114 van de Grondwet, dat het opleggen van 

de doodstraf verbiedt. Mocht artikel 114 van de Grondwet worden 

geschrapt, dan is er nog een aantal internationale bepalingen die 

herinvoering van de doodstraf verhinderen. Dat zijn het:

– Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van 

de doodstraf (voor Nederland in werking getreden op 11 juli 1991);

– Zesde Protocol bij het Verdrag tot de bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing 

van de doodstraf (voor Nederland in werking getreden op 1 mei 

1986); en

– Protocol No. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de mens en de 

fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf 

onder alle omstandigheden (voor Nederland in werking getreden 

op 1 juni 2006).

Nee, Nederland is nog niet klaar met de doodstraf. Het  internationale 

strafrecht overigens wél: geen enkel van de huidige internationale 

ad‑hoctribunalen kan de doodstraf opleggen, terwijl deze tribunalen 

toch de ergst denkbare delicten berechten. Ook het Internationale 

Strafhof kan de doodstraf niet opleggen, een voorbeeld voor alle 

staten die nog aan de doodstraf hechten.

16	Amnesty	International,	www.amnesty.org/en/death-penalty	(geraadpleegd	op	26	okto-
ber	2010).
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Ontzetting uit beroep of ambt

Herleving van een weinig gebruikte straf?

M. Malsch, W.C. Alberts, J.W. de Keijser en J.F. Nijboer*

Bij een ontzetting uit beroep of ambt wordt iemand door de straf‑

rechter de bevoegdheid ontzegd om een bepaald beroep of ambt 

voor een zekere periode (twee tot vijf jaar boven op een eventuele 

vrijheidsstraf) uit te oefenen. De aanleiding is meestal dat iemand 

het misdrijf waarvoor hij wordt veroordeeld, juist in die functie 

heeft begaan. De veroordeelde mag dat beroep of ambt dan gedu‑

rende een periode die de rechter vaststelt, niet uitoefenen.

De ontzetting uit beroep of ambt is een bijkomende straf die zowel 

naast andere straffen als zelfstandig kan worden opgelegd. Ook 

kan een ontzetting voorwaardelijk worden opgelegd. Ont zettingen 

zijn geregeld in het Wetboek van Strafrecht (art. 28 e.v. Sr). Of 

een ont zetting uit het beroep kan worden toegepast, wordt per 

delict bepaald. Bij ambten zijn de mogelijkheden tot ontzetting 

om vattender: een ruimere categorie van delicten kan aanleiding zijn 

om iemand uit zijn ambt te ontzetten, en er kan ook uit alle ambten 

worden ontzet. Wat een beroep is en wat een ambt, en wat precies 

het verschil tussen beide is, is niet altijd duidelijk, zo zal uit dit 

artikel blijken. Dit artikel beperkt zich tot de ontzetting uit beroep of 

ambt. Het gaat, met uitzondering van het gedeelte dat ontzettingen 

in het buitenland bespreekt, niet nader in op ontzetting van andere 

rechten (zoals bijvoorbeeld de ontzetting uit het kiesrecht).

Ook andere wetten kennen de ontzetting van rechten. In het 

tuchtrecht van een aantal beroepsgroepen kunnen maatregelen 

worden opgelegd die eenzelfde effect hebben, zoals bijvoorbeeld 

*	 Mr.	dr.	Marijke	Malsch	is	als	senior	onderzoeker	verbonden	aan	het	NSCR	te	Amster-
dam.	Daarnaast	is	zij	rechter-plaatsvervanger	bij	de	Rechtbank	Haarlem	en	in	het	Hof	
Den	Bosch.	Drs.	Wendy	Alberts	MSc	was	verbonden	aan	het	NSCR	voor	het	onderzoek	
naar	ontzetting	uit	beroep	of	ambt	en	werkt	thans	bij	de	Reclassering.	Dr.	Jan	de	
Keijser	werkte	eerder	bij	het	NSCR	en	is	nu	als	universitair	hoofddocent	criminologie	
verbonden	aan	de	Faculteit	Rechtsgeleerdheid	van	de	Universiteit	Leiden.	Prof.	mr.	dr.	
Hans	Nijboer	is	hoogleraar	Bewijs	en	Bewijsrecht	bij	dezelfde	faculteit	en	tevens	als	
senior	onderzoeker	verbonden	aan	het	NSCR.
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een schrapping uit het zogenoemde BIG‑register.1 Het artikel gaat 

kort in op het tuchtrecht.

In verband met zedendelicten wordt regelmatig de vraag aan de orde 

gesteld of de plegers ervan nog wel hun beroep mogen uit oefenen, 

dan wel of zij na het uitzitten van hun straf wel mogen terugkeren in 

de buurt waar zij eerst woonden. Ontzettingen zouden een belang‑

rijke rol kunnen spelen in het verhinderen van  zedendelinquenten 

om hun beroep weer uit te oefenen. Het is echter de vraag of ontzet‑

tingen deze rol in de praktijk ook spelen. Op deze vraag gaat dit 

artikel nader in.

De wettelijke mogelijkheden voor oplegging van een ontzetting 

uit beroep of ambt zijn kort geleden uitgebreid. De rechter kan bij 

meer delicten een ontzetting opleggen dan voorheen. De ver‑

ruiming heeft betrekking op misdrijven tegen de openbare orde 

(de  zogenoemde ‘haat zaai’‑misdrijven), het werven van personen 

voor een buitenlandse krijgsmacht ex artikel 205 Sr (het klassieke 

ronselen) en een aantal misdrijven van financieel‑economische 

aard.2 Blijkbaar verwacht de wetgever dat de ontzetting een rol kan 

spelen bij dit soort delicten.

Voorafgaand aan deze uitbreiding van de ontzetting is in opdracht 

van het ministerie van Justitie (WODC) onderzoek gedaan naar de 

toepassing van deze bijkomende straf (Malsch, Alberts e.a., 2009, 

2010). Dit artikel gaat in op de bevindingen van dat onderzoek. Ten 

behoeve van het onderzoek zijn databestanden en jurisprudentie 

onderzocht, zijn dossiers geanalyseerd, is een vignettenstudie 

verricht en zijn interviews afgenomen van rechters en officieren van 

justitie (dertig in totaal) en van functionarissen die zijn belast met 

het toezicht op naleving van de ontzetting. Ook wordt kort aandacht 

besteed aan andere methoden om te bewerkstelligen dat een per‑

soon niet meer werkzaam zal zijn in een functie waarin een bepaald 

strafbaar feit is begaan, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) en het tuchtrecht.

Tot besluit wordt een aantal woorden gewijd aan de verdere 

 strekking van de ontzetting als vorm van ‘incapacitatie’: het feitelijk 

1	 Beroepsbeoefenaren	Individuele	Gezondheidszorg	(BIG),	nu	RIBIZ	(Registratie	en	
informatie	beroepsbeoefenaren	in	de	zorg)	geheten.

2	 Kamerstukken	II	2007/08,	31	386,	Stb.	2009,	245	en	Kamerstukken	II	2007/08,	31	391,	
Stb.	2009,	525.
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onmogelijk maken dat een veroordeelde in de toekomst soortgelijke 

feiten begaat in het kader van zijn functie.

De wettelijke regeling van de ontzetting

Er bestaan verschillen tussen de ontzetting uit beroep en die uit 

ambt. Ontzettingen uit het beroep (art. 28 Sr) zijn gekoppeld aan 

bepaalde strafbare feiten, en bij een veroordeling kan alleen uit het 

beroep worden ontzet waarbinnen het strafbare feit is gepleegd. 

Ontzettingen uit het ambt (art. 29 Sr) kunnen worden opgelegd 

wegens enig ambtsmisdrijf of wegens enig misdrijf waarmee de 

schuldige een bijzondere ambtsplicht schond of waarbij hij gebruik‑

maakte van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt 

geschonken. Ontzet kan dan worden van het recht om ambten in 

het algemeen of bepaalde ambten in het bijzonder te bekleden. 

De ontzetting uit het ambt is dus breder dan die uit het beroep: de 

groep misdrijven die ertoe aanleiding kunnen geven, is veel ruimer 

omschreven en men kan uit alle ambten worden ontzet. Het wette‑

lijke verschil tussen ambt en beroep kan worden verklaard door het 

bijzondere karakter van de ambtelijke dienst die het onberispelijke 

gedrag van de ambtenaar ook buiten de dienst zou vergen, ongeacht 

de aard van het door hem beklede ambt en de maatschappelijke 

betekenis daarvan (Malsch, Alberts e.a., 2010).

Het zou denkbaar zijn geweest om ontzettingen bij álle strafbare 

feiten mogelijk te maken (zoals dat bij de verbeurdverklaring het 

geval is) en het aan de rechter over te laten te besluiten wanneer wel 

of niet een ontzetting op te leggen. Daar heeft de wetgever echter 

niet voor gekozen, en heeft deze beslissing aan zich gehouden.

In het Wetboek van Strafrecht in 1886 (art. 28 e.v. Sr) is een weinig 

inzichtelijke systematiek gehanteerd bij het aanwijzen bij welke 

strafbaarstellingen een ontzetting mogelijk is en bij welke niet, zo 

blijkt uit ons onderzoek. Niet altijd duidelijk is waarom een ont‑

zetting wél mogelijk is bij bepaalde delictsomschrijvingen, maar 

niet bij andere. Ook de redenen om na 1886 een ontzetting mogelijk 

te maken bij (nieuwe) strafbare feiten, waren niet altijd helder 

( Hermans, 1986; Malsch, Alberts e.a., 2009, 2010).

Uit het onderzoek blijkt dat officieren van justitie en rechters vaak 

onbekend zijn met de modaliteiten waarin een ontzetting kan 

 worden opgelegd (behalve onvoorwaardelijk, ook in  voorwaardelijke 
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vorm) en de lengte (minimum twee jaar, maximum vijf jaar of 

levenslang) ervan. De wettelijke formulering in artikel 31 Sr van 

de lengte en het ingangstijdstip van de ontzetting zorgt voor veel 

verwarring bij rechters en officieren van justitie. Hieruit, en uit het 

feit dat slechts weinig ontzettingen worden gevorderd en opgelegd, 

mag worden afgeleid dat de mogelijkheden die de ontzetting biedt 

weinig leven bij de functionarissen in de rechtspraktijk.

Wie worden er ontzet uit beroep/ambt?

Ontzettingen worden weinig opgelegd. Uit de verschillende bron‑

nen die zijn geraadpleegd (OM‑data, jurisprudentie, Rechtspraak.

nl), zijn sinds 1995 ongeveer 123 zaken bekend geworden waarin 

een ontzetting is opgelegd en/of geëist. Het werkelijke aantal ligt 

naar alle waarschijnlijkheid hoger, omdat genoemde bronnen 

niet alles weergeven. Dit volgt ook uit de antwoorden op een korte 

 vragenlijst die, dankzij hulp van het Wetenschappelijk Bureau van 

het Openbaar Ministerie (WBOM), kon worden verspreid onder 

 officieren van justitie en advocaten‑generaal. Door het verspreiden 

van deze vragenlijst zijn nog 27 zaken naar boven gekomen waarin 

een ontzetting was gevorderd. Deze zaken overlapten voor twee 

derde met eerdergenoemde 123 zaken.

Ontzettingen worden veelal gevorderd en/of opgelegd in zeden‑

zaken en in fraudezaken. De verdachten in de zedenzaken betroffen 

voornamelijk leraren (een kwart van alle zaken), artsen, fysiothera‑

peuten of andere soorten therapeuten, en psychologen. Beroepen in 

de gezondheidszorg vormen de grootste groep waarbij ontzettingen 

zijn geëist en/of opgelegd.

In de fraudezaken zijn vooral advocaten, boekhouders en 

 assurantietussenpersonen veroordeeld. De feiten waarvan zij 

verdacht (en/of veroordeeld) werden, betroffen onder meer: vals‑

heid in geschrift (waaronder vervalsing van akten), schending van 

de geheimhouding en corruptie. Naast de zeden‑ en de fraude‑

delicten zijn er zaken waarin een feit uit de Wet op de economische 

delicten (WED) speelt, en een groep overige. Deze laatste  groepen 

laten een aanzienlijke variëteit aan daders zien: onder meer 

ondernemers, een barkeeper, conservator, dominee, hoefsmid, 

springmeester, apotheker, tolk, varkenshouder en een vrachtwagen‑

chauffeur. Voor zover ambtenaren werden veroordeeld, ging het om 
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 politiefunctionarissen, douanebeambten, bijzonder opsporings‑

ambtenaren en andere ambtenaren.

Verreweg het grootste deel van de zaken betreft ontzettingen uit 

het beroep (89%). De rest (11%) zijn ontzettingen uit het ambt. Van 

de verdachten/veroordeelden is 98% man. De gemiddelde leeftijd is 

47 jaar en 78% van hen is getrouwd of samenwonend. Voor zover er 

gegevens zijn gevonden over eerdere veroordelingen, geven die aan 

dat ruim een kwart van de uit hun beroep of ambt ontzette personen 

eerder veroordeeld is geweest voor een strafbaar feit. In 29% van 

de zaken was er sprake van eerdere waarschuwingen op het werk, 

eerdere aangiften, eerdere transacties of een bemoeienis van een 

inspectie of een tuchtrechter. In veel zaken is een psychologische 

of psychiatrische rapportage uitgebracht. Er zijn geen gegevens 

beschikbaar over de vraag in hoeverre de uit het beroep of ambt 

ontzette personen eerder zijn veroordeeld binnen het kader van het 

beroep of ambt waaruit zij zijn ontzet.

De slachtoffers zijn in veel zaken (voornamelijk de zedenzaken) 

minderjarig, gehandicapt, afhankelijk van de verdachte of anders‑

zins kwetsbaar. In de zedenzaken gaat het vaak om leraar‑leerling‑

verhoudingen of om relaties tussen een patiënt en een therapeut, 

arts, psycholoog of tandarts.

Definitie ‘beroep’ en ‘ambt’

Aan respondenten (officieren van justitie en rechters) is gevraagd 

welke definitie van ‘beroep’ en ‘ambt’ zij hanteren als zij met een 

zaak worden geconfronteerd waarin een ontzetting te overwegen 

valt. De respondenten lijken niet helder voor ogen te hebben wat 

deze begrippen inhouden. Een aantal van hen merkt op dat als zij 

voor het probleem zouden worden gesteld of zij een bezigheid als 

ambt of als beroep zouden definiëren, zij dan de jurisprudentie 

 zouden raadplegen.

Het hebben van een ‘publieke taak’ is volgens verschillende 

respondenten een belangrijk kenmerk van een ambt. Als iemand 

 ambtenaar is, is de situatie wel duidelijk. Maar de definitie van 

‘ambt’ is niet eenvoudig volgens respondenten, er zijn volgens 

hen veel definities in omloop. Onder ‘beroep’ zouden volgens 

 verschillende respondenten alle bezigheden te vatten zijn die niet 

onder ‘ambt’ vallen. Sommigen vinden het ontvangen van loon een 
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essentieel onderdeel van het begrip ‘beroep’, anderen vinden dat 

juist niet, en zouden dus ook vrijwilligers onder de definitie van 

‘beroep’ willen plaatsen.

De meeste rechters die meewerkten aan het onderzoek zouden 

het bestanddeel ‘beroep’ strikt willen omschrijven, omdat anders 

de verdachte of veroordeelde niet weet waar hij aan toe is. Zij 

zijn  echter in tweede instantie wel te bewegen tot een ruimere 

om schrijving als dat zou helpen om te voorkomen dat een ver‑

oordeelde elders weer aan de slag gaat en daarmee de mogelijkheid 

krijgt om opnieuw soortgelijke feiten te plegen. Van de officieren 

van justitie vindt een opmerkelijk groter deel dat het ‘beroep’ ruim 

mag worden omschreven. Dit zou nodig zijn om het doel van de 

 ontzetting, het voorkomen van toekomstige strafbare gedragingen 

binnen de beroepsuitoefening, te bereiken. Zij zijn er echter niet op 

uit om de verdachte ‘brodeloos’ te maken. Er zit dus wat hen betreft 

wel een grens aan het oprekken van de definitie.

Redenen om een ontzetting wel of niet op te leggen

De ontzetting is een (bijkomende) straf, dus vergelding zou een van 

haar belangrijkste doelen zijn. Hoewel de geïnterviewde rechters 

en officieren van justitie aangaven te verwachten dat de ontzetting 

ook inderdaad als straf wordt ervaren door de veroordeelde, stond 

bij hen het preventieve, beschermende karakter ervan voorop bij het 

eisen en opleggen ervan. Zij zijn er primair op uit om mogelijke toe‑

komstige slachtoffers te beschermen. Velen vinden dan ook dat de 

ontzetting meer het karakter van een maatregel heeft dan van een 

straf. Het willen voorkomen van recidive maakt een kwart uit van 

alle motiveringen die rechters gebruikten voor het opleggen van een 

ontzetting, en is in 45% van alle onderzochte dossiers genoemd.

Als een verdachte al eerdere veroordelingen voor soortgelijke feiten 

heeft, is dat ook een belangrijke reden voor een ontzetting, evenals 

de afwezigheid van inzicht in het foute van het eigen handelen. 

Verwacht wordt dat daders met zo’n achtergrond voor weinig rede 

vatbaar zijn en niet bereid zijn hun handelen aan te passen. En 

omgekeerd, als een verdachte geen eerdere veroordelingen heeft, 

of als hij niet meer werkzaam is in het betreffende beroep, vinden 

rechters soms dat hij niet in aanmerking komt voor een ontzetting, 

ook als die wél is geëist. Daarnaast houden rechters ook rekening 
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met de activiteiten van de beroepsgroep; als er al een tucht‑

procedure loopt, ziet de rechter wel eens af van het opleggen van 

een ontzetting. Men vindt dat het eigenlijk aan de beroepsgroep 

is om in deze situatie op te treden, dit is niet primair iets voor het 

strafrecht. Sommige rechters vinden de ontzetting ook gewoon een 

te zware straf, immers de veroordeelde wordt wél het brood uit de 

mond gestoten, en dat grijpt sterk in zijn leven in.

Opmerkelijk is dat het hebben van een justitieel verleden een groter 

gewicht in de schaal legt bij het vorderen en opleggen van een 

ontzetting in zedenzaken dan in fraudezaken. In zedenzaken vindt 

men het blijkbaar belangrijker om recidive te kunnen voorkomen in 

de toekomst, wellicht door de kwetsbaardere positie van de slacht‑

offers in dit type zaken.

Ontzettingen worden vaak in combinatie met een onvoor‑

waardelijke gevangenisstraf opgelegd (in 41% van de zaken). Dit 

is een teken dat het om relatief zwaardere zaken gaat. Ook worden 

ontzettingen regelmatig in combinatie met een voorwaardelijke 

gevangenisstraf en een taakstraf opgelegd (in 29% van de zaken).

De ontzetting in het buitenland

In Duitsland is de ontzetting een maatregel en geen straf. Het Duitse 

Strafgesetzbuch kent onder de rubriek ‘Maatregelen ter verbetering 

of beveiliging’ (Massregeln der Besserung und Sicherung) een ruim 

omschreven mogelijkheid om een strafrechtelijk beroepsverbod 

(Berufsverbot) op te leggen voor de duur van één tot vijf jaren.3 

Het kan gaan om een specifiek beroep, maar ook om een heel veld 

van beroepsmatige activiteiten, iemands nering of een tak van 
 economische activiteit. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat maat‑

regelen proportioneel moeten zijn ten opzichte van het feit waarvoor 

iemand wordt veroordeeld.4

Het Franse strafrecht kent een hele lijst van ‘complementaire’ straf‑

fen. Net als in Nederland kan men in de Code Pénal bij de verschil‑

lende delictsomschrijvingen achterhalen of een dergelijke straf kan 

worden opgelegd. Het kan gaan om ontzegging van burgerlijke en 

3	 Par.	70	StGB.
4	 Met	dank	aan	prof.	dr.	K.	Rogall,	Freie	Universität	Berlin.
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familierechtelijke rechten of bevoegdheden, maar ook om confis‑

catie (het equivalent van onze verbeurdverklaring). Verder worden 

verboden genoemd als jachtverbod, verbod wapens te dragen, 

verbod binnen het Franse territoir te verblijven, verblijfsverbod voor 

bepaalde plaatsen, beroeps‑ of ambtsverboden (deze komen dus het 

dichtste bij onze ontzetting). Daarnaast is sluiting van een etablis‑

sement en uitsluiting van het verkrijgen van vergunningen in de 

horeca of met betrekking tot openbare markten mogelijk. Ook kent 

Frankrijk de openbaarmaking van de uitspraak en allerlei regimes 

van toezicht (le suivi socio-judiciaire). De Franse regeling heeft een 

tamelijk pragmatische inslag.

In België kent men de bijkomende straf van ontzetting uit burgerlijke 

en politieke rechten. Bij sommige straffen (levenslange gevangenis‑

straf of tijdelijke van tien tot vijftien jaar of bij veroordeling voor 

bepaalde strafbare feiten) is deze verplicht, in andere gevallen 

facultatief. De ontzetting kan levenslang of tijdelijk zijn, terwijl het 

ook om uiteenlopende rechten kan gaan. De in sommige gevallen 

verplichte oplegging brengt met zich mee dat ontzettingen regel‑

matig voorkomen. België kent ook nog de ‘afzetting’ als restant van 

de Franse dégradation civique uit de oude Code Pénal van 1810. Die 

afzetting heeft betrekking op titels, rangen, enzovoort.

In Engeland en Wales, alsmede in Schotland, zijn er enkele ‘auto‑

matische’ ontzeggingen uit (de uitoefening van) bepaalde rechten 

mogelijk bij zwaardere veroordelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om het kiesrecht, het recht op te treden als lid van een jury in 

strafzaken, de bevoegdheid (vuur)wapens te dragen en dergelijke. 

Een automatische diskwalificatie om bepaalde ambten te bekleden 

na veroordeling voor zware delicten kennen Engeland en Wales (en 

ook Schotland)5 niet. Bij bepaalde zedendelicten is het verplicht 

(mandatory)6 de veroordeelde te diskwalificeren voor het werken 

met kinderen. Ook kan een verbod worden gegeven om een leiding‑

gevende positie bij een onderneming te bekleden voor ten hoogste 

vijftien jaren.7 Het gerecht heeft een grote discretionaire bevoegd‑

heid om de uitoefening van bepaalde beroepen te verbieden. Door‑

gaans worden ontzettingen voor een bepaald aantal jaren opgelegd, 

5	 Informatie	verkregen	van	prof.	Andrew	Ashworth,	Oxford.
6	 Section	28	Criminal	Justice	and	Court	Services	Act	2000.
7	 Company	Directors	Disqualification	Act	1986.

JV_01_11_1.indd   84 9-2-2011   9:19:18



85Ontzetting uit beroep of ambt

soms is levenslang mogelijk. Er bestaat een uitgebreide variëteit 

aan mogelijkheden voor het openbaar bestuur om maatregelen te 

nemen die de facto een beroepsverbod inhouden.

Deze korte beschrijving van de regeling van ontzettingen in een 

paar omringende landen laat zien dat er elders een aanzienlijke 

variëteit aan mogelijkheden bestaat. Er zijn meestal langere 

periodes van ontzetting mogelijk en in sommige gevallen is een 

ontzetting ook verplicht (zoals in België en in Engeland). Daar‑

naast kunnen ontzettingen uit beroep/ambt soms ook een veld 

van beroepsmatige activiteiten betreffen (zoals in Duitsland en 

Engeland).

Toezicht op de ontzetting

Het is niet bekend of alle personen die uit hun beroep of ambt zijn 

gezet, zich hier ook aan houden. Met andere woorden: of zij niet 

weer aan het werk gaan in hetzelfde beroep of ambt. Controle op de 

tenuitvoerlegging van ontzettingen is er vrijwel niet, althans niet 

door de organisaties die daar in de regel mee zijn belast, zoals het 

Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering.8 Andere organisaties, 

zoals de Inspectie van het Onderwijs, de Amsterdamse Orde van 

Advocaten, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevor‑

dering der Geneeskunst (KNMG) en het Koninklijk Nederlands 

Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), spelen indirect een zekere 

rol bij het toezien op de naleving, maar ook deze is beperkt.9 De 

Inspectie van het Onderwijs is nog het meest actief op het punt 

van toezicht op ontzettingen. Veelal geschiedt dat echter via de 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

8	 Indien	een	voorwaardelijke	straf	wordt	opgelegd	met	als	bijzondere	voorwaarde	dat	de	
veroordeelde	het	betreffende	beroep	gedurende	een	bepaalde	periode	niet	zal	uitoefe-
nen,	is	wel	reclasseringstoezicht	mogelijk.

9	 De	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	(IGZ)	is	verzocht	mee	te	werken	aan	het	onder-
zoek,	maar	is	hier	helaas	niet	op	ingegaan.
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VOG en tuchtrecht

Verklaringen Omtrent het Gedrag worden vaak in het kader van 

sollicitaties aangevraagd door de werkgever. Vroeger liepen deze 

aanvragen via de burgemeester, maar tegenwoordig is daar een 

apart orgaan voor: het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het 

Gedrag (COVOG), dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie 

valt. Deze instantie onderzoekt of de sollicitant een strafblad heeft, 

en zo ja, wat erop staat. Als dat geen aanleiding geeft tot twijfels, 

krijgt deze persoon een VOG. Soms moet het strafrechtelijk verleden 

van de aanvrager nader worden onderzocht.

In een VOG geeft de minister aan dat in justitiële zin niets is 

 gebleken van bezwaren tegen iemand, althans wat het specifieke 

doel betreft waarvoor de verklaring is aangevraagd (zoals bijvoor‑

beeld een sollicitatie). De VOG is een bestuurlijk instrument dat 

bedoeld is om de samenleving te beschermen tegen personen met 

relevante antecedenten. De consequentie van het niet afgeven van 

een VOG is, in grote lijnen, vergelijkbaar met die van een ontzetting 

uit beroep of ambt: de veroordeelde wordt niet in staat gesteld om 

een bepaalde functie uit te (blijven) oefenen. Het verschil tussen 

beide is dat de VOG de voordeur vormt voor het aanvaarden van een 

functie (de aanvrager wordt niet toegelaten), terwijl de ontzetting 

een rol speelt als een persoon reeds een functie vervult en in het 

kader daarvan bepaalde strafbare feiten pleegt.

De Verklaringen Omtrent het Gedrag en het tuchtrecht (zoals 

 bijvoorbeeld dat van artsen en advocaten) lijken een  prominentere 

rol te spelen bij het voorkomen van soortgelijke feiten in het kader 

van de beroeps‑ of ambtsuitoefening dan de strafrechtelijke 

ontzetting. Maar de respondenten met wie tijdens het onderzoek 

is gesproken, geven aan dat ook de dekking door de VOG en het 

 tuchtrecht niet altijd volledig is. Niet alle werkgevers vragen een 

VOG aan bij een sollicitatie, en het niet kunnen overleggen ervan 

vormt niet altijd een belemmering voor een dienstverband. Zelfs 

niet bij het onderwijs, terwijl dat toch vrij strikt hiermee lijkt om 

te gaan. En tuchtzaken zijn afhankelijk van klachten die worden 

ingediend. Echter, niet iedere gebruiker van de diensten van een 

beroeps beoefenaar die een klacht heeft, wil het traject van het 

tuchtrecht ingaan.
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Wordt de ontzetting nageleefd?

Er bestaat bij de respondenten in ons onderzoek twijfel of opgelegde 

ontzettingen wel worden nageleefd. Afgezien van de mogelijk‑

heid een beroepsbeoefenaar uit een register (bijvoorbeeld bij 

artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, het 

BIG‑register) of van het tableau (bij advocaten) te schrappen, lijkt 

de controle of een via het strafrecht uit zijn beroep of ambt gezet 

persoon weer aan het werk is geraakt in dezelfde sector, gebrekkig 

of afwezig te zijn. Vonnissen waarin een ontzetting is opgelegd, 

worden niet automatisch aan de beroepsorganisaties gestuurd (dit 

tot verbazing van sommige respondenten). Over de precieze reden 

hiervoor is geen helderheid verkregen. Überhaupt wordt slechts 

een zeer klein deel van alle rechterlijke uitspraken gepubliceerd 

(Malsch, IJpelaar e.a., 2007). Uitspraken over medische beroeps‑

beoefenaren worden soms in het vaktijdschrift Medisch Contact 

opgenomen, maar dat lezen niet‑artsen niet zo vaak. Vonnissen en 

arresten waarin een ontzetting is uitgesproken, zijn dus waarschijn‑

lijk moeilijk vindbaar. Dit heeft als gevolg dat beroepsorganisaties 

niet altijd bekend zijn met opgelegde strafrechtelijke ontzettingen, 

en dus geen passende maatregelen (kunnen) nemen.

De geïnterviewden geven voorbeelden waarbij veroordeelden weer 

een andere functie aanvaarden, of op een andere plek een nieuwe 

praktijk openen, waardoor zij mogelijk toch weer in een situatie 

komen waarin zij soortgelijke feiten kunnen plegen. Een officier 

van justitie noemde een zaak waarbij iemand die uit zijn functie 

bij een kinderdagverblijf was ontzet wegens ontucht met kleine 

kinderen vervolgens ergens ging werken bij de ballenbak in een 

ander bedrijf. Er lijken dus wel uitwijkmogelijkheden te zijn voor 

de veroordeelden. In elk geval is denkbaar dat aan de kenbaarheid 

van  ontzettingen iets wordt gedaan zonder dat daarvoor een wets‑

wijziging nodig is.

Ontslagprocedures worden veelvuldig gestart als de werkgever 

bekend wordt met het delict dat ook aanleiding is voor een mogelijke 

ontzetting. Daarentegen blijkt een klein kwart van de verdachten 

ten tijde van de strafprocedure nog steeds werkzaam te zijn in zijn 

functie.
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Conclusies

Ontzettingen uit beroep of ambt worden niet vaak opgelegd. Er is 

veel twijfel of veroordeelden zich er wel aan houden en controle op 

de naleving ervan is vrijwel afwezig. Toch is het oordeel over de ont‑

zetting niet eensluidend negatief. Er zitten ook veel positieve kanten 

aan, vinden de respondenten in ons onderzoek. Enige vorm van pre‑

ventie en van bescherming van slachtoffers wordt toch wel verwacht 

van de ontzetting.

In het parlement is aarzeling verwoord over de uitbreiding van de 

ontzetting. Ook bij de deelnemers aan ons onderzoek bestond deze 

twijfel. Sommige respondenten in ons onderzoek vroegen zich af of 

een ontzetting bij ‘haat zaai’‑delicten wel op zijn plaats is, omdat 

het de veroordeelde misschien juist zou stimuleren om door te gaan 

met haat zaaien.10 De mogelijkheden om bestuurders van rechts‑

personen te ontzetten kon op meer enthousiasme rekenen.

De twijfels over de effectiviteit en naleving van opgelegde ontzet‑

tingen, en de kleine schaal waarop er gebruik van wordt gemaakt, 

hebben de wetgever er blijkbaar niet van weerhouden om toch 

tot uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden over te gaan. De 

toekomst zal uitwijzen of dit een verstandige stap is geweest.

In dit onderzoek is een aantal malen opgemerkt dat als veroordeel‑

den geen inzicht hebben in het foute van hun eigen handelen, een 

ontzetting op zijn plaats is: ‘Die mensen wil je niet meer op de weg 

hebben.’ Er ontstaat een dilemma als de periode van een opgelegde 

ontzetting is verstreken. Vormt zo iemand dan nog steeds een 

onacceptabel risico voor de maatschappij? De persoon heeft zijn 

straf ‘uitgezeten’ (de termijn van de ontzetting is afgelopen), en dus 

heeft hij het recht om zijn beroep of ambt weer uit te oefenen. Maar 

er is toch aarzeling bij verschillende respondenten, omdat zij bang 

zijn dat deze persoon dan wederom de fout zal ingaan. Tekenend 

voor deze aarzeling is dat veel respondenten in dit onderzoek het 

strafmaximum van de ontzetting van vijf jaar te kort vonden. Zij 

zouden graag langere ontzettingen willen kunnen opleggen. Tijdens 

het onderzoek is óók opgemerkt dat het hebben van werk de beste 

garantie is om op het rechte pad te blijven. Dat zou er misschien 

voor pleiten om iemand juist wél weer aan het werk te laten gaan. 

10		Dat	kan	ook	buiten	het	beroep	om	geschieden.
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Maar wat als hij alleen maar gekwalificeerd is voor het beroep 

waaruit hij juist was ontzet? Het is niet eenvoudig om een oplossing 

voor dit dilemma te vinden.

Ontzetting betekent dat een veroordeelde op het maatschappelijk 

terrein van de arbeid ‘niet meer mee mag doen’. Een zekere mate 

van uitstoting uit de maatschappij (onschadelijkmaking, ‘incapa‑

citatie’), mogelijk gepaard gaande met naming and shaming, kan 

negatieve consequenties hebben, bijvoorbeeld dat een veroordeelde 

zich dan steeds minder verbonden voelt met zijn omgeving en min‑

der drempels heeft om zich opnieuw in de criminaliteit te begeven 

(Braithwaite, 1989; Doorenbos, 2007). Sommige respondenten 

wezen op dit risico. Zij meldden dat een veroordeelde die ontzet is 

uit het beroep, zich dan juist zou gaan verzetten en misschien wel 

méér criminaliteit gaat plegen. Dit risico is niet in het kader van dit 

onderzoek ter sprake komen. Het verdient echter zeker aandacht, 

naast de andere effecten van ontzettingen. Het lijkt zinvol om in 

nader onderzoek naar de ontzetting uit beroep of ambt ook aan dit 

soort aspecten aandacht te besteden.
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Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en ontucht. Wiens grens?

J.C.W. Gooren*

‘Uhhh,	I	hate	it	when	adults	use	the	term	“sexually	active”.	What	does	it	even	

mean?	Am	I	gonna	like	deactivate	some	day	or	is	it	a	permanent	state	of	

being?’

Juno	MacGuff	in	Juno	(2007)

Als het gaat om seksueel gedrag van jongeren is de wetgever van 

mening dat zulk gedrag a priori verdacht is. Kijken we naar de 

strafbaarstellingen in de wet, dan is te zien dat seksueel contact as 

such onder de leeftijd van 16 (art. 245 en 247 Wetboek van Strafrecht 

(Sr)) en 18 jaar (art. 248a en 249 Sr) een strafbaar feit kan opleveren 

via het begrip ‘ontucht’. Met betrekking tot de leeftijd van het slacht‑

offer staat in artikel 245 Sr ‘de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet 

die van zestien jaren’, in artikel 247 Sr ‘beneden de leeftijd van zes‑

tien jaren’, in artikel 248a Sr ‘de leeftijd van achttien jaren nog niet 

heeft bereikt’ en in artikel 249 Sr ten slotte de term ‘minderjarige’ 

(lees: 18 jaar). De leeftijd van de dader is wettelijk gezien niet rele‑

vant en de wat merkwaardige situatie kan zich theoretisch voordoen 

dat twee 15‑jarigen seksueel contact hebben en beiden als elkaars 

dader moeten worden aangemerkt. In de jurisprudentie zijn daarom 

criteria ontwikkeld voor het omgaan met vrijwillig gekozen seksuele 

contacten die jongeren beleven. Het is namelijk een illusie te denken 

dat dergelijke contacten enkel boven de leeftijd van 16 en 18 jaar 

voorkomen. De term ontucht is een negatieve beoordeling en het 

al of niet toepassen van die term is uiteindelijk aan de rechter. Een 

seksueel voorval met een jongere is in het Nederland van 2011 geen 

ontucht als we te maken hebben met verkennend geëxperimenteer 

van jongeren onder elkaar. Dat wordt in de jurisprudentie ook 

*	 Mr.	drs.	Juul	Gooren	is	verbonden	aan	de	Haagse	Hogeschool	voor	de	opleiding	
	Integrale	Veiligheidskunde.	Het	onderzoek	waarop	dit	artikel	is	gebaseerd,	is	
	mogelijk	gemaakt	door	financiering	van	het	Fonds	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek	
	Seksualiteit	(FWOS).
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wel ‘een seksueel stoeipartijtje met een te gering leeftijdsverschil’ 

genoemd. Als het verschil in leeftijd gering is, dan kan het seksuele 

contact in plaatst van ‘ontuchtig’ dus als een ‘stoeipartijtje’ worden 

afgedaan. Het druist dan veel minder in tegen de sociaal‑ethische 

norm die enkel bij overschrijding ontucht oplevert. Normen betref‑

fende het seksuele kunnen door de tijd fluctueren en dat impliceert 

dat de strafwaardigheid van seksuele gedragingen een verbreding 

dan wel een verenging kan vertonen. In dit artikel is het te doen om 

jongeren die niet of nauwelijks in leeftijd verschillen en onderling 

seksuele contacten beleven die desalniettemin ontuchtig kunnen 

zijn. Dader en slachtoffer vallen daarom allebei onder de categorie 

‘jongeren’.

Huidige zorgen over instrumentele seks onder jongeren (zie 

bijvoorbeeld De Graaf, Hoing e.a., 2007; Nourhussen, 2008; Van de 

Walle, Van Berlo e.a., 2010) duiden erop dat naast de bescherming 

van het slachtoffer ook het moralisme van de gemeenschap een 

steeds prominentere plek krijgt bij de handhaving van zeden. Een 

en ander hangt samen met de strafbaar stellingen van artikel 245, 

247, 248a en 249 Sr, waarbij het draait om het eerder aangehaalde 

begrip ‘ontucht’ (zie ook Kool, 1992) en het concrete aandeel van 

dader en slachtoffer meer op de achtergrond treedt. Anders dan 

bij aanranding/verkrachting, die artikel 242 en 246 Sr strafbaar 

stellen, zijn dwang van de dader en weerstand van het slachtoffer 

voor de kwalificatie van ontucht geen vereisten en juist dat maakt 

het juridische onderscheid tussen dader en slacht offer in sommige 

gevallen problematisch. De betekenis van de hier op schrift gestelde 

observaties is gelegen in de fundamentele vraag in hoeverre een 

overheid grenzen moet stellen aan seksuele  gedragingen die onder 

jongeren worden beleefd, en strafrechtelijk moet ingrijpen. Jongeren 

zijn met een evenwichtige beoordeling bijzonder gebaat, daar het 

hun eigen persoonlijke levenssfeer betreft die door zowel medebur‑

gers als de overheid kan worden aangetast. Van belang is na te gaan 

hoe het strafrecht door politie en justitie in deze gevallen wordt 

gehanteerd en welke overwegingen een rol spelen bij de boordeling 

van mogelijkerwijs strafwaardig seksueel contact. Naast het raad‑

plegen van wetgeving en jurisprudentie zijn hiervoor de afgelopen 

periode gesprekken gevoerd met professionals uit de strafrechts‑

pleging (zedenrechercheurs, officieren van justitie, slachtoffer‑ en 
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 daderadvocaten, deskundigen).1 Aan de hand van quotes uit inter‑

views met verschillende professionals zal de problematiek nader 

worden verduidelijkt en zullen kanttekeningen worden geplaatst bij 

het stellen van strafrechtelijke grenzen aan seksuele activiteit onder 

jongeren.

Geringe weerbaarheid en geringe kenbaarheid

Jongeren moeten worden begrepen als onbeheerste en 

on beheersbare wezens (Brinkgreve, 2005). De toelaatbaarheid van 

seksueel gedrag onder jeugdigen is daarom streng  gereguleerd. 

Jongeren kunnen bovendien een seksuele meegaandheid en/of 

onder nemendheid vertonen die hen later kan opbreken. Bij een 

 minderjarig slachtoffer kan de eigen rol in relatie tot seksueel 

contact worden omzeild via de ontuchtartikelen. De dader hoeft 

namelijk geen wetenschap te hebben van de geringe weerbaarheid 

van een slachtoffer van ontucht. In dat geval prevaleren de niet‑

geuite persoonlijke ervaring van het slachtoffer en/of de opvatting 

van de autoriteiten boven de externe kenbaarheid naar de dader 

toe. Het slachtoffer hoeft zijn of haar grens niet duidelijk aan te 

geven. Van een meerderjarig slachtoffer wordt verwacht dat het zich 

verzet tegen ongewenste seksuele toenadering en contact. Als het 

echter gaat om een minderjarig slachtoffer, kan het overwicht van 

een dader dusdanig groot zijn dat enige weerstand van het slacht‑

offer niet verlangd mag worden. Van een slachtoffer van ontucht 

wordt dus weinig tot geen weerstand vereist en zelfs een verweer 

van de dader dat deze zelf zou zijn verleid/uitgelokt, schiet weinig 

wortel. Uitgangspunt bij de kwalificatie ontucht is namelijk dat de 

wijze en mate van invloed van de dader niet van belang zijn. Naast 

‘de  geringe weerbaarheid’ van het slachtoffer is ‘de geringe ken‑

baarheid’ voor de dader van ontucht van belang: de dader hoeft 

niet te weten dat iets tegen de zin van het slachtoffer is gebeurd. 

Met name hier dient zich een aantal problemen aan als het gaat 

om ontuchtig seksueel contact tussen jongeren onderling. In de 

1	 Helaas	is	het	niet	mogelijk	betekenisvolle	kwantitatieve	gegevens	te	presenteren,	daar	
die	bij	opvraag	een	enorme	variatie	aan	daders	en	slachtoffers	in	zich	bergen	die	niet	
verder	wordt	gedifferentieerd	naar	de	enkel	voor	dit	onderzoek	relevante	groep	van	
jongeren.
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in dit artikel aangehaalde casussen zijn het vooral meisjes in de 

puberale leeftijd die  seksueel contact hebben met ietwat oudere 

jongens. Deze ietwat oudere jongens zijn in principe strafbaar als ze 

 überhaupt seksueel contact hebben met zulke meisjes. Als het om 

een seksueel contact gaat met een gering verschil in leeftijd tussen 

de betrokkenen, dan kijken politie en justitie echter wat meer naar 

de mogelijk seksueel actieve/wervende houding van het slacht offer 

dan wanneer het zou gaan om een volwassen dader. De vraag is 

dan in welke mate het aandeel van het vermeende slachtoffer door 

politie/justitie toch wordt mee genomen voor het verwijt dat de ver‑

meende dader wordt gemaakt.

‘De	maatschappij	is	heel	erg	veranderd	en	meisjes	experimenteren	nu	veel	

meer.	Hét	doen	is	uit	den	boze,	maar	wel	voorspel	met	beffen,	aftrekken,	vinge-

ren	etc.	Dat	mag	allemaal	wel,	maar	een	penis	in	de	vagina	gaat	die	meisjes	dan	

te	ver	en	dat	hoort	er	dan	niet	bij.	Dat	is	de	drempel	die	ze	dan	net	niet	willen	

nemen,	maar	daarvóór	kan	het	ook	net	zo	goed	binnendringen	in	het	lichaam	

zijn;	als	het	een	vinger	in	de	vagina	betreft	of	een	penis	in	de	mond.	Bij	infor-

matieve	gesprekken	hoor	je	dat	regelmatig;	hét	willen	ze	dan	net	niet	doen	op	

het	moment	dat	zo’n	jongen	daar	wel	op	aanstuurt.	Omdat	al	dat	hele	voorspel	

heeft	plaatsgevonden,	voelen	ze	zich	verkracht.	Dan	konden	ze	geen	nee	zeg-

gen,	omdat	ze	bang	waren.	Maar	het	hele	voorspel	is	allemaal	vrijwillig.	Dat	is	

natuurlijk	best	lastig.’	(zedenrechercheur)

Leeftijdsverschil

Zoals al aangegeven zijn er criteria ontwikkeld om minder strikt om 

te gaan met de open strafbaarstellingen van ontucht. Een belang‑

rijk criterium om seksueel contact met jongeren toe te staan is ‘een 

gering leeftijdsverschil’; onduidelijk is echter hoeveel jaren er tussen 

dader en slachtoffer mogen zitten.

‘Seks	met	iemand	beneden	de	zestien	jaar	is	strafbaar.	Het	maakt	in	principe	

niet	uit	hoe	oud	de	dader	zelf	is.	Toch,	twaalf	met	negentien	is	weer	anders	dan	

veertien	met	negentien.	Een	twaalfjarige	die	in	groep	acht	van	de	basisschool	

zit,	is	ook	weer	anders	dan	een	twaalfjarige	die	in	de	brugklas	van	de	middel-

bare	school	zit’	(zedenrechercheur).
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Voor de kwalificatie ontucht wordt ook gekeken naar de leeftijds‑

kring waarin de dader zich beweegt en dat kan iets zeggen over 

de afstand die tussen hem en het slachtoffer kan bestaan. Als die 

afstand kleiner is, zal het seksuele contact sneller gelijkwaardig wor‑

den bevonden dan wanneer beiden zich in totaal andere levensfases 

bevinden. Hoewel een dader dan toch al wat ouder kan zijn, kan 

hij tot dezelfde leeftijdscategorie worden gerekend als hij zich min 

of meer in dezelfde levenssfeer beweegt als het slachtoffer. In dat 

verband merkt een zedenrechercheur op:

‘Puur	gevoelsmatig	denk	ik	dat	je	op	je	vijfentwintigste	in	alle	gevallen	wel	klaar	

moet	zijn	met	“puberen”	en	dat	je	daaronder	gevallen	kunt	indenken	waarbij	

het	toelaatbaar	zou	kunnen	zijn	om	seks	met	een	minderjarige	te	hebben.	Als	

je	drie	keer	op	school	blijft	zitten,	ben	je	al	eenentwintig	als	je	van	school	komt.	

Dan	zit	je	dus	al	die	tijd	op	school	tussen	meisjes	van	elf	jaar	oplopend	tot	je	

eigen	leeftijd.	Als	je	dan	nog	een	jaartje	voor	een	uitzendbureau	werkt	en	je	

blijft	met	je	schoolvrienden	omgaan,	dan	zit	je	nog	steeds	in	dat	jongerenmilieu.	

Mensen	boven	de	drieëntwintig	studeren	of	zitten	al	in	het	arbeidsproces	en	

dan	is	het	toch	vreemd	als	je	met	een	meisje	van	veertien	gaat.’

Omgekeerd redeneert een officier van justitie dat de dader met een 

gering verschil in leeftijd toch ontucht kan plegen met een minder‑

jarige aangezien de extra kwetsbaarheid van het slachtoffer ook al 

bij een klein verschil in leeftijd aan de orde kan zijn:

‘De	ene	veertienjarige	is	de	andere	niet,	de	ene	zeventienjarige	is	de	andere	

niet.	Zitten	ze	bij	elkaar	op	school,	dan	hoeft	zelfs	het	feit	dat	je	even	oud	bent	

niet	op	te	wegen	tegen	het	feit	dat	hij	een	klas	hoger	zit.	Dan	is	hij	in	relatie	tot	

haar	al	veel	“groter”	qua	aanzien	en	overwicht.	In	die	leeftijdscategorie	is	drie	

jaar	ouder	heel	veel.	Een	zeventienjarige	kan	qua	beïnvloeding	veel	verschil	

geven	ten	opzichte	van	een	veertienjarige.’

In de praktijk wordt kortom niet enkel en alleen naar de leeftijd van 

het slachtoffer gekeken en spelen in relatie tot de dader meerdere 

factoren een rol.
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Aard van de relatie

Wat ook van belang is voor de hier aangehaalde casuïstiek is dat 

het seksuele contact moet zijn ingebed in een bepaalde relatie. 

Een belangrijke excuserende grond die de ontuchtigheid van een 

 seksueel contact tussen jongeren wegneemt, is namelijk het heb‑

ben van een affectieve relatie (Gooren en Moerings, 2010). Als een 

jongere met een vriend of vriendin seks heeft en als beiden verliefd 

op elkaar zijn, wordt daar door politie/justitie in de praktijk meestal 

niet tegen opgetreden. Het seksuele contact druist dan veel minder 

in tegen de sociaal‑ethische norm die vandaag de dag rekening 

houdt met het feit dat jongeren op die leeftijd seksueel actief kunnen 

zijn en dat onder voorwaarden dus ook mogen zijn. Zo verhaalt een 

slachtofferadvocaat over een meisje van 15 dat een seksuele relatie 

had met de 23‑jarige broer van een vriendinnetje. Als de jongen het 

uitmaakt, doet het meisje aangifte. Zij stelt dat zij is gedwongen tot 

dingen waar zij nog helemaal niet aan toe was. Bovendien zou de 

jongen met de wetenschap dat hij het uit ging maken, nog eenmaal 

seks met haar hebben gehad. De ouders van het meisje horen dat en 

zijn boos en verwijten hun dochter al zo ver te zijn gegaan. Zelfs de 

slachtofferadvocaat vraagt zich evenwel af of het voor de dader wel 

kenbaar was dat het vermeende slacht offer over grenzen is getrok‑

ken. De daderadvocaat melkt het aspect van de affectieve relatie 

vervolgens uit en vraagt zich af waarom het meisje de relatie met 

terugwerkende kracht als misbruik  kwalificeert. Uiteindelijk volgt 

vrijspraak omdat ontucht niet  bewezen kan worden vanwege de 

aard van de relatie.

Wat betreft het criterium van de affectieve relatie gaat het echter 

vaak mis als we het hebben over instrumentele seks onder jongeren. 

Dat zijn vormen van seksueel gedrag die plaatsvinden buiten de 

context van een intieme relatie, waarbij relatievorming en intimiteit 

ondergeschikt zijn aan lustbeleving en materieel gewin (De Graaf, 

Hoing e.a., 2007). Hoewel elk seksueel contact in principe in termen 

van winst of verlies kan worden gedefinieerd als ook immateriële 

zaken zoals genot en intimiteit worden meegerekend, staan die 

onstoffelijke zaken op een hoger plan vanwege de emotionele ver‑

bondenheid die daar veelal mee gepaard gaat. De aard van instru‑

mentele contacten, ook wel ruilseks genoemd, is vergelijkbaar met 

prostitutie (een kwestie van frequentie) en het feit dat de leeftijds‑

grens voor dat laatste een stuk hoger ligt, geeft al aan dat jongeren 
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seks niet als een zielloze transactie mogen beschouwen. Aangaande 

jongeren die incidenteel zielloze seks beleven, zal door autoriteiten 

veelal geredeneerd worden dat ze zich op een hellend vlak begeven 

daar identiteitsverankering op de loer ligt. Het verweer vanuit de 

verdediging is vrijwel standaard dat de dader in de veronderstelling 

was dat de seks geheel vrijwillig verliep en dat het slachtoffer niets 

heeft aangegeven waaruit het tegendeel zou moeten blijken. De 

dader beroept zich dikwijls op het feit dat alle handelingen voor‑

afgaand en tijdens de daadwerkelijke seks ook door het slachtoffer 

met instemming zijn ervaren en aangegaan.

‘Ze	was	met	twee	jongens	meegegaan.	Dat	waren	klasgenootjes	en	die	had-

den	daarop	een	oudere	jongen	gebeld.	Die	kwam	met	wat	drank	en	wat	andere	

dingen	die	zij	lekker	vond.	Beetje	chillen	en	zo	en	toen	is	zij	op	een	gegeven	

moment	met	die	andere	jongen	in	een	andere	ruimte	beland	en	toen	is	er	seks	

geweest.	In	eerste	instantie	ging	het	wel	goed,	maar	tijdens	de	seks	zegt	ze	

aangegeven	te	hebben	dat	ze	niet	meer	verder	wilde	en	toch	is	het	toen	door-

gegaan.	Bij	haar	leefde	ook	echt	wel	het	gevoel	van	het	was	spannend.	Ze	had-

den	porno	gekeken	en	gesprekken	gevoerd	over	wat	jongens	en	meisjes	lekker	

vinden.	Een	beetje	verkennen	en	teasen	en	vervolgens	komt	er	dan	een	derde	

bij	en	eigenlijk	heeft	ze	achteraf	zoiets	van	dat	wilde	ik	eigenlijk	niet.	Zoiets	is	

bij	gebrek	aan	weerstand	sowieso	ontucht.’	(zedenrechercheur)

‘Rechters	staan	vaak	ver	af	van	zo’n	jongerenwereldje	en	ook	van	de	meer	

instrumentele	vormen	van	seks.	In	dat	genre	heb	ik	een	zaak	gehad	waarin	een	

meisje	zegt	“ik	was	op	een	plek	waar	ik	niemand	kende	en	mijn	vader	wist	niet	

dat	ik	’s	avonds	weg	was	gegaan	en	ik	wilde	naar	huis	en	de	dader	zou	me	al-

leen	naar	huis	brengen	als	ik	hem	zou	pijpen	en	dat	heb	ik	toen	maar	gedaan”.	

Dat	zijn	ook	hele	lastige	zaken	en	de	rechter	denkt	vrijwel	meteen	dat	ze	dat	

ook	helemaal	niet	gewild	zal	hebben.	Dan	denk	ik	van	je	kunt	toch	ook	bij	de	

buren	aanbellen	en	je	vader	laten	bellen.	Je	wilt	het	niet,	maar	de	vraag	is	of	dat	

voldoende	is.	Dat	is	een	bepaalde	afweging	of	keus	die	iemand	maakt	en	dan	

denk	je	nou	dan	pijp	ik	hem	en	dan	ben	ik	ervan	af	en	dan	brengt	hij	me	naar	

huis	en	dan	komt	mijn	vader	er	niet	achter.	Dus	dat	zijn	ook	best	lastige	dingen	

die	instrumentele	vormen	van	seks.	Het	is	ook	niet	eenvoudig	aan	een	rechter	

uit	te	leggen,	die	misschien	een	kleindochter	heeft	van	veertien	en	denkt	nou	

de	mijne	die	wil	dat	niet	of	die	doet	dat	niet.’	(daderadvocaat)
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Spijt, gender en zeden

Bij de wat oneigenlijke bestraffing van jongeren voor seksueel 

gedrag via de strafbaarstelling van ontucht spelen drie belangrijke 

factoren een rol.

Ten eerste moet men voor ogen houden dat het paringsritueel onder 

tieners kan leiden tot mislukkingen en teleurstellingen. Gevoelens 

van spijt kunnen worden gedeeld met vrienden en vriendinnen en 

binnen de context van school kan dergelijke informatie worden ver‑

spreid via roddel en achterklap. Door bijkomstige imagoschade kan 

een seksueel actieve jongere in diskrediet geraken. Een manier om 

met imagoschade om te gaan is de schuld op de ander te projecteren 

en daarmee het eigen aandeel te bagatelliseren. Het transformeren 

van de seksuele partner in een strafrechtelijke dader kan zuiverend 

werken. In relatie tot het hierna te behandelen aspect van gender 

kan spijt ook vooral te maken hebben met reputatieschade (lees: 

eer) van met name meisjes die door seksueel grensoverschrijdend 

gedrag veel sneller het risico lopen voor ‘slet’ (lustbeleving) en ‘hoer’ 

(materieel gewin) uitgemaakt te worden dan jongens. Met de wat 

oneigenlijke bestraffing van de dader bedoel ik dat het hebben van 

spijt niet altijd te maken hoeft te hebben met schade aan de seksuele 

integriteit en een grote verwijtbaarheid van de dader, maar dat 

vooral ook de reactie van de sociale omgeving het nodige onbehagen 

kan genereren.

‘Een	voorval	van	een	meisje	dat	“versteend”	in	bed	ligt	en	daardoor	onplezie-

rige	seksuele	gedragingen	van	een	jongen	laat	gebeuren.	Voorafgaand	aan	een	

uitgaansavond	blowt	en	drinkt	het	meisje	wat	met	een	vriend.	Daarna	gaat	het	

meisje	naar	een	vriendin	om	vervolgens	te	gaan	stappen.	Dat	gebeurt	samen	

met	de	vriend	van	haar	vriendin.	Het	meisje	krijgt	aandacht	en	drankjes	van	

een	jongen	die	weer	bevriend	is	met	de	vriend	van	haar	vriendin.	Deze	jongen	

zou	het	meisje	een	aantal	drankjes	hebben	aangedrongen.	Uiteindelijk	belandt	

het	inmiddels	uitgebreide	groepje	in	één	bed	bij	de	vriendin	van	het	meisje,	

enkel	om	de	nacht	slapend	door	te	brengen.	’s	Nachts	doet	de	jongen	enkele	

pogingen	tot	seks;	hij	streelt,	likt,	beft,	vingert	en	probeert	met	zijn	penis	te	

penetreren.	Het	meisje	heeft	echter	weinig	tot	niets	gedaan	of	gezegd.	Uitein-

delijk	thuis	aangekomen	vertelt	het	meisje	het	verhaal	aan	haar	zus.	Het	meisje	

besluit	het	ook	aan	haar	ouders	te	vertellen	en	daarop	doet	vader	melding	bij	

de	politie.’	(zedenrechercheur)
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Ten tweede is het zo dat we doorgaans van dwang en evident 

slachtofferschap spreken als de bijdrage van een slachtoffer aan 

seksueel contact veel minder is dan die van de dader. Bij ontucht is 

ieders bijdrage echter meer in evenwicht, maar vaak wordt aan de 

mannelijke bijdrage strafrechtelijke aansprakelijkheid  toegekend. 

Wat een cruciale rol lijkt te spelen is gender. Een vrouwelijke rechter‑

plaatsvervanger vertrouwde mij onlangs toe dat ze tijdens raad‑

kamerberaad over een mogelijke groepsverkrachting alleen stond 

toen ze tegenover mannelijke collega’s opperde dat het toch wel 

vreemd was dat het vrouwelijke slachtoffer heel ver was meegegaan 

en dat de ‘andere feitelijkheid’ (relevant voor de juridische invulling 

van dwang) niet enkel op basis van het sluiten van een deur kon 

worden gebaseerd.2 Iets van ridderlijke bescherming was volgens 

haar wel te bespeuren bij de mannelijke rechters, die aangaande 

seks veelal zullen redeneren dat meisjes passief en beschadigd 

zijn en jongens daarentegen actief en ontspoord (zie ook Egan en 

 Hawkes, 2008; Leclaire, 2009). Met de wat oneigenlijke bestraffing 

van de dader bedoel ik dat retrospectief een nieuwe context kan zijn 

geconstrueerd. Een context waarin de feiten, die sec niet ter discus‑

sie staan, dermate gerangschikt en achteraf gewaardeerd worden 

dat daaruit een zeker overwicht gaat spreken dat aan een jongen 

wordt toe geschreven. Men kan zich in sommige gevallen echter 

afvragen of de eenzijdige aanrekening van ontucht wel zo eerlijk is. 

Treft beide seksuele partners in een sfeer van leeftijdsgenootschap 

geen blaam voor het overtreden van de zedelijke norm? Voor min‑

derjarige slachtoffers geldt dat ze veelal niet volledig handelings‑

bekwaam worden verklaard en daarom tegen eigen instemming 

worden beschermd. Als dat ontwikkelingspsychologische argument 

opgaat voor vrouwelijke slachtoffers, zou dat ook moeten kunnen 

gelden voor mannelijke leeftijdsgenoten die juist door de onbe‑

kwaamheid in handelen lomp seksueel gedrag kunnen vertonen.

‘Altijd	zijn	die	meisjes	slachtoffer	en	de	jongens	dader.	Het	is	een	miskenning	

van	die	cultuur.	Voor	mijn	generatie	ging	misschien	nog	wel	op	dat	jongens	

sterker	en	stoerder	waren.	Jongens	zijn	lichamelijk	misschien	wat	sterker,	maar	

2	 Anders	dan	een	manier	om	het	slachtoffer	daarmee	vast	te	zetten,	kan	het	sluiten	van	
een	deur	ook	het	gevolg	zijn	van	het	feit	dat	seks	sterk	samenhangt	met	discretie	en	
dat	pottenkijkers	wellicht	niet	gewenst	waren.
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het	punt	is	nu	juist	dat	het	daarover	helemaal	niet	gaat	bij	het	ontbreken	van	

dwang.	Bij	de	huidige	generatie	is	dat	verschil	in	fermheid	niet	meer	zo.	Die	

meiden	zijn	vaak	net	zo	assertief	en	stoer	als	jongens.	Die	jongens	worden	ook	

door	die	meiden	gepest.	Het	is	niet	zo	simpel	als	er	vaak	naar	gekeken	wordt.	

Het	is	vaak	achteraf	een	sociale	constructie;	het	is	een	interpretatie	achteraf	

en	het	gaat	erom	wie	zich	er	allemaal	mee	bemoeid	hebben,	waarbij	de	meiden	

het	voordeel	hebben	dat	ze	al	gauw	als	slachtoffer	beschouwd	worden	en	de	

jongens	al	snel	als	dader.’	(deskundige)

Ten derde moet worden onderstreept dat het begrip ontucht een 

bovenpersoonlijk karakter heeft. Het stijgt boven de directe partijen 

uit en ziet toe op de zeden. De toepassing van het begrip ontucht 

in combinatie met het verlaten van het individuele belang van 

het slachtoffer maakt het mogelijk dat de adressant verwisselt 

van individu naar gemeenschap. Dat is wat ik bedoel met de wat 

oneigenlijke bestraffing van de dader, die naast het individu bovenal 

het collectief lijkt aan te tasten. Vanuit de gemeenschap wordt 

geredeneerd dat bepaalde seksuele uitspattingen onfatsoenlijk 

zijn. Een dergelijke normatieve visie lijkt ook een rol te spelen bij 

het waarderen van instrumentele seks onder jongeren. Dergelijke 

contacten worden door autoriteiten wel vaker getaxeerd als ongelijk‑

waardig, omdat ze niet plaatsvinden op basis van liefde van waaruit 

wederkerigheid zou blijken. Al naar gelang het normatieve aspect 

een grotere rol speelt, verdwijnt het concrete aandeel van dader en 

slachtoffer meer uit het zicht en wordt de dader vanuit de gemeen‑

schap tot de orde geroepen.

‘Een	meisje	heeft	via	internet	een	vriend	opgedaan	en	ze	spreken	af.	Ze	zegt	

van	“hij	trok	me	opeens	de	bosjes	in	en	is	me	gaan	verkrachten”.	Dat	meisje	

had	dat	tegen	haar	ouders	verteld	en	daarop	volgde	aangifte.	We	hebben	de	

computer	van	het	meisje	in	beslag	genomen	en	via	de	chatgesprekken	konden	

we	die	vriend	traceren.	Een	vent	van	eenentwintig	en	zij	was	vijftien.	Wij	heb-

ben	hem	uiteindelijk	aangehouden	en	die	figuur	zegt	dat	het	seksuele	contact	

vrijwillig	was.	Hij	beweert	dat	zij	daar	ter	plaatse	aan	hem	vraagt	of	hij	seks	wil	

en	hij	zegt	het	ook	nog	te	kunnen	bewijzen,	want	zijn	vrienden	waren	er	ook	

nog	bij.	Het	is	ook	nog	gefilmd	op	zijn	mobiel	en	hij	draagt	de	mobiel	over.	Dus	

wij	hebben	die	telefoon	uitgelezen	en	daarin	zie	je	inderdaad	dat	zij	gewoon	

tegen	hem	zegt	van	“joh	ik	ben	geil,	ik	heb	zin,	zullen	we	het	hier	doen,	lekker	

spannend”.	“Nee	joh	met	die	anderen	erbij.”	“Jawel,	dat	is	toch	leuk	en	gaaf.”	

Uit	die	beelden	en	geluiden	bleek	gewoon	heel	duidelijk	dat	ze	het	echt	wilde	
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en	zelf	initieerde.	Ze	zwaait	ook	naar	de	camera.	Het	was	kortom	echt	een	

compleet	ander	verhaal	dan	haar	aangifte.	Zij	blijft	daar	echter	bij.	Toen	heb	

ik	de	afweging	gemaakt	van	ik	kan	op	zich	vervolgen	voor	ontucht,	maar	gelet	

op	de	context	en	ook	op	het	feit	dat	de	advocaat	ongetwijfeld	de	beelden	zou	

willen	gebruiken	om	dat	uit	te	spelen	in	de	rechtszaal	leek	me	dat	niet	verstan-

dig.	Had	zij	nou	wel	gezegd	van	“ik	wil	vervolging”	dan	had	ik	alsnog	moeten	

afwegen	of	ik	het	wel	of	niet	strafwaardig	genoeg	vind.	Dan	speelt	zes	jaar	

leeftijdsverschil	en	het	feit	dat	die	jongen	haar	heeft	gefilmd	allemaal	een	rol.’	

(officier	van	justitie)

‘Twee	jongens	maken	een	afspraakje	met	twee	meisjes,	een	van	veertien	en	

een	van	vijftien.	De	jongens	hadden	vooraf	condooms	gekocht;	van	“jij	gaat	met	

die	en	ik	ga	met	die”,	echt	zo’n	seksdate.	Dat	doen	ze	ook	maar	het	ene	meisje	

wil	niet	en	gaat	huilen.	Dan	zegt	dat	ene	meisje	later	van	ik	ben	toen	door	hem	

verkracht.	Dat	is	wel	zo’n	zaak	waarvan	ik	denk	is	ze	nou	verkracht	of	heeft	ze	

nou	seks	gehad	waarvan	ze	later	dacht	van	dat	wilde	ik	niet	want	ik	vond	hem	

eigenlijk	toch	niet	zo	leuk.	Primair	is	verkrachting	ten	laste	gelegd	en	subsidiair	

hangt	eronder	dat	ze	ontucht	hebben	gehad	met	twee	meisjes	onder	de	zestien.	

Ook	al	is	het	leeftijdsverschil	niet	heel	groot	dan	durf	ik	dat	nog	wel	aan	gezien	

de	omstandigheden:	afspraakje	maken,	onderling	tegen	elkaar	zeggen	van	ik	

eerst	met	die	en	dan	jij	met	die	en	dan	gaan	we	ruilen	en	zo.	Maar	als	ik	straks	

te	horen	krijg	of	zie	op	de	beelden	dat	het	twee	enorm	potige	dames	zijn	van	

veertien	en	vijftien,	dan	is	het	nog	maar	de	vraag	of	je	dat	er	nog	wel	uit	gaat	

halen.	Van	dat	meisje	wordt	gezegd	dat	ze	seksueel	actief	was.	Zij	zegt	dat	ze	

door	hem	ontmaagd	is	en	dat	er	daarom	bloed	van	haar	is	gevonden.	De	ver-

dachte	beweert	dat	het	komt	doordat	zij	menstrueerde.	Dat	vind	ik	wel	relevant	

om	uit	te	zoeken.	Als	een	meisje	wordt	ontmaagd	en	als	haar	eerste	seksuele	

ervaring	achter	een	schooltje	is	door	twee	jongens	waarvan	de	een	ophoudt	en	

de	ander	doorgaat,	dat	vind	ik	een	heel	ander	verhaal	dan	wanneer	iemand	al	

heel	vaak	seks	heeft	gehad	en	vrij	makkelijk	daarin	is.’	(officier	van	justitie)

Als het gaat om een seksuele interactie tussen jongeren, moet 

worden bedacht dat het bijzonder moeilijk is om achteraf ieders 

aandeel eenduidig vast te stellen. Contactlegging met seksuele 

intenties is namelijk hoogst ambigu. Daarmee wordt bedoeld het 

over en weer versturen en ontvangen van signalen. Er kan zich 

een enorm grijs gebied aftekenen wat betreft de aanmoediging 

en de afwijzing van seksuele toespelingen. Zeker voor jongeren 

anno nu is dat grijze gebied alsmaar groter geworden door het vele 

experimenteren dat komt kijken bij de lang uitgerekte fase voordat 
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men gaat settelen in een stabiele seksuele relatie. Vroeger was het 

wellicht simpeler, omdat het duidelijker was; seks vond plaats na 

het huwelijk. Nu vindt het merendeel vermoedelijk plaats vóór of 

zonder huwelijk. Wouters (2009) vat het voorgaande samen onder 

de algemene noemer van een proces van informalisering waarbij 

vaste en gedetailleerde regels zijn vervangen door flexibele en 

procedurele richtlijnen die aan de specifieke situatie dienen te 

worden aangepast. Een jongere een duidig het hof (te laten) maken 

is daarmee een risicovolle bezigheid. Beiden, vermeende dader en 

vermeend slachtoffer, kunnen aan een seksueel misverstand hebben 

bijgedragen. Zo kan een verkeerde boodschap zijn uitgezonden en 

ook de ontvangst kan verkeerd zijn verlopen. Strafrechtelijk is het 

bijzonder problematisch om zoiets betrouwbaar en geloofwaardig 

te herleiden en de vorenstaande drie factoren kunnen dan een rol 

spelen bij de boordeling.

Ter afsluiting

Het dominante denken binnen ons hedendaagse seksuele regime 

is gebaseerd op het morele kompas van ‘gelijkwaardigheid’ (zie 

ook Boutellier, 2000). Bij te veel permissiviteit van het slacht offer 

en te weinig dwang van de dader kan de strategie van justitie 

eruit bestaan om langs de normatieve weg van ‘ongelijkwaardige’ 

seks (lees: ontucht) tot een bewezenverklaring te komen (Gooren, 

2011).3 Een mogelijk dwalen van de dader omtrent vrijwilligheid 

kan namelijk via de weg van ontucht irrelevant worden gemaakt. 

De kwalificatie ontucht ontslaat het slachtoffer namelijk van de 

plicht tot het kenbaar maken van een eventuele ongewenstheid ten 

tijde van de gewraakte gedraging. Ook het aanvoeren van voorlijk‑

heid van de jongere en de veronderstelling dat het seksueel contact 

gelijkwaardig tot stand zou zijn gekomen, leveren voor de dader 

weinig op. De ietwat oudere en/of masculiene persoon die seks heeft 

met een jongere heeft daarom een intensieve onderzoeksplicht, wil 

deze achteraf niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor 

3	 Al	zijn	er	ook	auteurs	die	kritiek	leveren	op	de	notie	van	gelijkwaardigheid.	Zie	bij-
voorbeeld	Hekma	(2006)	voor	een	kritiek	op	de	door	hem	als	hegemonie	bestempelde	
zienswijze	waarin	ongelijkheid	in	het	kader	van	seks	per	definitie	negatief	zou	moeten	
worden	gewaardeerd.
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seksuele contactlegging. Het eigen aandeel van een slachtoffer kan 

echter dermate verwarrend werken dat een verweer van dwaling 

eventueel gehonoreerd zou moeten kunnen worden. In dat verband 

kan berichtgeving die verhaalt over een toenemend aantal meisjes 

dat wondjes aan de vagina heeft door seksueel contact met jongens4 

op twee manieren worden geïnterpreteerd. Het valt uit te leggen 

als een verkrachtingsmentaliteit die onder jongens heerst, en daar‑

naast is het op te vatten als een kwestie van zwijgen door meisjes die 

hun grenzen niet duidelijk kenbaar maken. Dwalingverweren zijn 

volgens daderadvocaten meer en meer relevant op het moment dat 

jongeren zich op seksueel vlak in toenemende mate meer voorlijk 

lijken te gedragen en daar voeren strafpleiters dan ook verwe‑

ren op.5 Het is volgens hen temeer relevant, omdat meisjes in de 

puberale leeftijd meestal wat voorlopen op jongens van hun eigen 

leeftijd en daardoor eerder hun toevlucht kunnen nemen tot ietwat 

oudere jongens of mannen. Er komt derhalve nogal wat grensver‑

keer voor met betrekking tot seksuele contacten tussen wettelijke 

minderjarigen en wettelijke meerderjarigen.6 Meisjes kunnen in 

dat verband ook meer volwassen overkomen – zowel qua uiterlijk 

als qua presentatie – dan ze daadwerkelijk zijn. Wat opvalt aan de 

behandelde casuïstiek is dat het veelal gaat om meisjes die slacht‑

offer zijn van jongens die wellicht te voortvarend hebben gehandeld 

en daarmee over de grenzen van het slachtoffer lijken te zijn gegaan. 

Bij volwassen daders mogen de geringe weerbaarheid en de geringe 

kenbaarheid dan ten voordele van het slachtoffer worden uitgelegd, 

maar als het gaat om seks tussen leeftijdgenoten moet naar mijn 

idee toch per geval een balans worden gevonden die recht doet aan 

het feit dat zowel het slachtoffer als de dader incompetent kan zijn in 

het verantwoord uiting geven aan de eigen seksuele wensen.

Er is hoe dan ook een spanningsveld tussen de vrijere seksuele 

moraal die wel wordt toegeschreven aan jongeren en de hand‑

having van zedenconform gedrag. De mores uit een jongerencul‑

tuur kunnen afwijken van opvattingen die de rechter is toegedaan. 

4	 Zie	de	door	Ingeborg	Beugel	gemaakte	documentairereeks	van	de	IKON	Geloof, seks & 
(wan)hoop 2.

5	 Zie	Touker,	2008.
6	 Het	is	veelzeggend	dat	de	Rutger	Nisso	Groep	voor	de	bestudering	van	seksueel	ge-

drag	onder	‘jongeren’	niet	de	wettelijke	leeftijdsgrenzen	hanteert,	maar	die	van	14	tot	
24	jaar.

JV_01_11_1.indd   102 9-2-2011   9:19:19



103Seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontucht

Deze komt toch vaak uit een ander tijdsgewricht en vaak ook uit 

een ietwat ander sociaal milieu. Denk daarbij aan de in sommige 

jeugdkringen levende opvattingen over seks die lijken te zijn losge‑

koppeld van liefde. Ook de politie luidt zo nu en dan de noodklok 

door te stellen dat er steeds meer valse aangiften van aanranding 

en verkrachting ontstaan doordat jongeren verhalen verzinnen om 

de eigen losse seksuele moraal te verbloemen voor ouders (Rigter, 

2010). Het fenomeen van vrijwillige maar instrumentele seks onder 

jongeren is wellicht te begrijpen als een (sub)cultuur. Aangezien 

dader en slachtoffer vanuit die (sub)cultuur beiden bijgedragen 

kunnen hebben aan zedeloosheid, lijkt het zinvol om te zoeken naar 

niet‑strafrechtelijke routes die voor de ‘dader’ rechtvaardiger kun‑

nen uitpakken en voor het ‘slachtoffer’ mogelijkerwijs een grotere 

bijdrage kunnen leveren aan een weerbaardere positie tijdens 

toekomstige seksuele omgang. Het wekt voorts bevreemding dat 

jongeren op tal van terreinen steeds vroeger voor belangrijke keuzes 

worden gesteld die hen de rest van hun leven zullen tekenen. Maar 

deze beweging lijkt het tegenovergestelde als het aankomt op vraag‑

stukken die zich toespitsen op seksualiteit. Daar heerst niet zozeer 

het ideaal van autonomie en verantwoordelijkheid, maar eerder 

van afhankelijkheid, kwetsbare aanhankelijkheid en bescherming. 

In de strafrechtspleging wordt voor de seksueel actieve jongeren 

(lees: meisjes) dan ook vooral ingezet op de bescherming tegen seks, 

omdat een mogelijke zelfbepaling in die sfeer toch vrij snel als illu‑

soir of onverantwoord wordt verondersteld. De gemeenschap geeft 

niet alleen uiting aan de grens van een jongere, maar stelt vooral 

ook haar eigen grens.
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Misdaad en straf in een 
populistische context

J.C.J. Boutellier*

Nederland heeft sinds enige maanden een nieuw kabinet. Vele 

 commentatoren zijn het erover eens dat dit het meest rechtse 

 kabinet is dat Nederland ooit heeft gehad. Maar niemand weet meer 

wat links en rechts precies betekenen in het huidige politieke land‑

schap. Daarom lijkt het gerechtvaardigd om te spreken van een 

populistisch georiënteerd kabinet. Maar populisme is ook al zo’n 

onduidelijke term. In zekere zin dient elke politieke beweging zich 

om electorale redenen te laten leiden door wat het volk wil. Van 

Reybrouck (2008) pleit bijvoorbeeld voor links populisme. Hij legt de 

nadruk op de volkse, ongeschoolde, uit het hart komende opinies. 

Het is dus niet zo gemakkelijk om tot een definitie te komen van een 

populistische context (Taggart, 2000).

Er bestaat in de literatuur wel enige overeenstemming over de 

kenmerken van een populistische beweging. Deze kent een grote 

afkeer van het establishment of de elite, er ligt een grote nadruk op 

het belang van het volk (Taggart (2000) spreekt van een veronder‑

steld ‘heartland’), er is geen sprake van uitgesproken ideologische 

waarden anders dan ideeën over eenheid en vaderlandsliefde, en er 

is vrijwel altijd sprake van charismatisch leiderschap. Populisme 

verenigt emoties van het volk, die het midden zullen houden tus‑

sen passie en rancune. Populisme is als zodanig altijd onderdeel 

geweest van het democratische politieke landschap (Te Velde, 2010). 

Vrij uniek lijkt wel dat de PVV snel is opgekomen zonder brede 

organisatorische structuur.

Deze situatie is niet uniek in de westerse wereld.  Denemarken 

kent een vergelijkbare politieke situatie. In Zweden won de 

 nationalistische partij in september 2010 twintig zetels. In 

 Frankrijk, België en Noorwegen zitten populistische partijen al 

meer dan een decennium in het parlement. In Oostenrijk, Italië 

*	 Prof.	dr.	Hans	Boutellier	is	algemeen	directeur	van	het	Verwey-Jonker	Instituut	en	
bijzonder	hoogleraar	Veiligheid	&	burgerschap	aan	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam.
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en Portugal dragen zij zelfs al jaren regeringsverantwoordelijk‑

heid. In Duitsland zijn diverse initiatieven gelanceerd om tot een 

populistische  beweging te komen. En in de Verenigde Staten is uit 

het relatieve niets een beweging ontstaan die zowel democraten 

als republikeinen versteld doet staan. In hun naam Tea Party 

 Movement herinneren zij aan de anti‑Britse protesten die vooraf‑

gingen aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd.

Hoewel er talloze verschillen zijn tussen deze partijen, is hun appèl 

op het ‘heartland’ verbonden aan gemeenschappelijke sentimenten 

over immigratie en integratie. Zij zijn over het algemeen ook sterk 

gericht tegen de (bestaande) overheid. En bovendien zijn ze allemaal 

tough on crime: veiligheid is een van de kernthema’s van het popu‑

lisme. Daarbij pleiten populistische partijen graag voor strengere 

straffen, al dan niet in relatie tot de criminaliteit van buiten landers. 

Het is niet mijn bedoeling om de populistische beweging in de 

westerse landen te analyseren; zij zijn te verschillend in geschiede‑

nis en sterk afhankelijk van nationale karakters (neem het verschil 

tussen Berlusconi en Wilders). Maar waarom zetten ze zo sterk in op 

criminaliteit en veiligheid? En is er ook een andere manier om dit 

verlangen naar veiligheid serieus te nemen?

Veiligheid als populistisch thema

In bevolkingsonderzoeken scoort onveiligheid, net als ‘normen 

en waarden’, al vele jaren hoog op de problemenlijst, veelal boven 

gezondheid, milieu en het vreemdelingenvraagstuk. Er zijn op zijn 

minst drie redenen aan te geven waarom dat het geval is: de toe‑

name van criminaliteit vormt een concrete en reële bron voor de 

onrust, de positie van de staat bepaalt de hoge inzet ervan en de 

culturele veranderingen geven er een diepe betekenis aan. Ik loop 

deze respectievelijke aanleiding, inzet en betekenis kort langs.

Om te beginnen is het criminaliteitsprobleem in westerse landen in 

de laatste decennia groter geworden. Behalve de groei in aantal‑

len delicten1 dienden zich nieuwe vormen van criminaliteit aan: 

1	 Zie	hiervoor	de	onvolprezen	bron	Criminaliteit en rechtshandhaving	van	WODC	en	CBS	
(Kalidien	en	De	Heer-de	Lange,	2010).	Overigens	is	de	laatste	jaren	sprake	van	een	
stabilisering	of	zelfs	daling.	Het	beeld	in	Nederland	blijft	echter	veel	meer	schomme-
lend	dan	de	dalende	trends	in	de	Verenigde	Staten.
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ogenschijnlijk zinloos geweld, georganiseerde misdaad, cyber‑

crime, financieel‑economische criminaliteit, voetbalvandalisme 

en fraude. Daarenboven heeft onveiligheid een kleur gekregen – 

jongeren van buitenlandse afkomst zijn oververtegenwoordigd in de 

criminaliteitscijfers, terwijl sommigen van hen radicaliseren in hun 

geloofsbeleving. Westerse landen zijn high crime cultures, aldus de 

criminoloog David Garland (1996).

Deze veranderingen in het criminaliteitsbeeld maken emoties los, 

die maar al te graag worden geëxploiteerd door de media. Criminele 

feiten, uitvergroot door de media, maken veiligheid in de tweede 

plaats tot een politiek probleem van de eerste orde. Daarbij dient 

men zich te realiseren dat de legitimiteit van de overheid direct 

in het geding is. Staatsvorming berust voor een belangrijk deel 

op bescherming van burgers: securitas. Burgers zijn bereid zich te 

schikken naar de wet, onder de conditie dat deze hun veiligheid 

weet te garanderen – zo leren ons Thomas Hobbes (1588‑1679) en 

zijn verlichte navolgers. Op het moment dat de bevolking twijfelt 

aan de bescherming die zij geniet van de overheid, stelt zij in feite de 

legitimiteit van de staatsmacht ter discussie.

Gedurende de ontwikkeling van de verzorgingsstaat kon de veilig‑

heidsgarantie worden opgevat als een nevenproduct van andere 

overheidsvoorzieningen. Meer inkomen, onderwijs en welzijn leken 

als vanzelf te leiden tot harmonieuze verhoudingen in de gemeen‑

schap. De combinatie van de welvaartsvoorzieningen en de disci‑

plinering vanuit de zuilen leidde tot in de jaren zestig tot zeer lage 

criminaliteitsniveaus. Van deze ‘gouden’ combinatie is allang geen 

sprake meer. De ontzuiling, de individualisering en de migratie leid‑

den tot een drastische verandering van het culturele landschap – en 

dat is de derde reden voor de dominantie van het veiligheidsthema, 

zijn culturele betekenis.

De veiligheidsbehoefte doet zich voor binnen een context van een 

letterlijke en figuurlijke grenzeloosheid – geografisch en normatief. 

Vitaliteit vormt de gemene deler voor tal van culturele ken merken 

van de hedendaagse samenleving, zoals de dominantie van de 

markt met haar nadruk op ondernemerszin, risiconeming en 

concurrentie. Of men kan denken aan de jeugdcultuur en de media‑

wereld, aan de sportbeoefening en aan het uitgaansleven om de 

verleiding van snelle, expressieve en emotiegerichte activiteiten te 

onderkennen. In zo’n vitalistische cultuur ligt  normoverschrijding 
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op de loer, evenals een verkrampende onzekerheid en een 

 geradicaliseerde roep om veiligheid (Boutellier, 2002).

De populistische partijen speculeren nadrukkelijk op het onder‑

mijnende potentieel van dit verlangen naar veiligheid. Politici 

staan in hun hemd als zij niet in staat zijn om op enigerlei wijze 

een overtuigend antwoord te geven op het reële, maar uitvergrote 

criminaliteitsprobleem, dat inherent is aan de huidige vitalistische 

cultuur. Normoverschrijdingen zijn er altijd wel, de primaire reactie 

daarop is altijd verontwaardiging en onzekerheid, en het politieke 

appèl daarop is per definitie effectief. Dit leidt tot de eigenaardige 

tegenstelling in het populistische denken dat het tegen de overheid 

is en tegelijk voor een streng optreden ervan. Deze immanente 

spanning leidt onherroepelijk tot een autoritaire tendens in het 

overheidsbeleid. Het zal immers nooit goed genoeg zijn.

Tijden van verwarring

De veiligheidspolitiek in een populistische context richt zich 

op het sentiment over onaangenaam gedrag van medemensen. 

Mensen zijn boos, verdrietig of ongerust over schietincidenten 

in Amsterdam Zuidoost, vernielende hooligans op weg naar het 

voetbalstadion, de verkrachting van een verstandelijk gehandicapt 

meisje in een kelderbox, de moord op een sigarenboer, de ramkraak 

op een juwelier in Rotterdam, de sissende jongeren op straat bij 

het passeren van een joodse vrouw, de door stelselmatig pesten 

afgedwongen verhuizing van een homoseksueel stel. De lijst is 

einde loos, en kan steeds opnieuw worden aangevuld. De wereld gaat 

aan misdaad ten onder – zo lijkt het.

Gegeven de politieke inzet is een geloofwaardig antwoord vanuit de 

politiek noodzakelijk. Toch is de reactie op de veiligheids problemen 

zodanig dat er meer aan de hand lijkt te zijn. Veiligheid staat voor 

iets wat veel groter is dan het feitelijke criminaliteitsprobleem. 

Veiligheid staat voor orde, en orde staat voor overzicht, controle, 

beheersbaarheid en rust. Een toestand die het individuele levens 

mogelijk maakt hun eigen leven zo spannend en interessant te 

maken als ze zelf willen. Onveiligheid is een toestand die men 

goed kan hanteren als men er zelf voor gekozen heeft. Sterker nog, 

risico’s zijn aantrekkelijk indien ze zelf zijn aangegaan. Dat gaat 
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van  ondernemerschap tot bungeejumping en van autorijden2 tot 

 comazuipen. Zelf verkozen risico’s zijn spannend, ongevraagde 

onveiligheid maakt onzeker en staat voor onbetrouwbaarheid. Men 

vreest chaotische toestanden, waar vanzelfsprekendheid verlangd 

wordt.

De tijd waarin we nu leven, wordt door velen als chaotisch 

 ervaren: processen van individualisering, internationalisering en 

 informatisering hebben een totaal andere samenleving gecreëerd 

dan enkele decennia geleden. Nu zal elke generatie van haar eigen 

tijd zeggen dat die bijzonder is ten opzichte van wat er was. Maar 

de condities van deze tijd brengen hoe dan ook nieuwe vormen 

van onzekerheid met zich mee, zoals technologische openheid, 

maatschappelijke diversiteit en economische kwetsbaarheid, die om 

nieuwe oplossingen vragen. Diverse auteurs beschrijven de over‑

gang van verticale naar horizontale organisatievormen, van sterke 

naar zwakke verbanden, van gemeenschappen naar netwerken, van 

eenrichtingsverkeer naar interactiviteit, van regeren naar besturen 

(van ‘government’ naar ‘governance’).3

Hoewel deze ontwikkelingen op talloze manieren te relativeren zijn, 

valt niet te ontkennen dat het netwerkkarakter grote consequenties 

heeft voor bestuurders, professionals en burgers. Mijn centrale stel‑

ling ten aanzien van de veiligheidsobsessie luidt: men is eigenlijk 

het zicht op de sociale ordening kwijt! De verzuilde samenleving 

stortte in, de markt nam het over, maar biedt geen richting. Wat 

resteert is een ontheemde wereld van ‘complexiteit zonder richting’ 

(Boutellier, 2011, deel 1). De op ideologische stromingen gestoelde 

politiek van de twintigste eeuw is afgelost door een politiek van 

marktdenken, nostalgische idealen en de suggestie van kracht‑

dadigheid. Veiligheid dient zich aan als het verlossende woord om 

de complexiteit zonder richting aan te sturen. Daar is de kracht‑

dadigheid te vinden waar de ontheemde bestuurder en de ver‑

weesde burger zo naar snakken.

De netwerkmaatschappij mist de morele ankerpunten om de sociale 

structuren en sociale identiteiten aan te bevestigen. In dat verband 

2	 Het	aantal	dodelijke	slachtoffers	als	gevolg	van	auto-ongelukken	is	drie	à	vier	keer	zo	
hoog	als	van	moord	en	doodslag.

3	 Ik	beperk	me	hier	tot	verwijzingen	naar	de	Catalaanse	socioloog	Castells	en	naar	de	
Nederlandse	communicatiewetenschapper	Van	Dijk,	die	in	1991	als	eerste	een	boek	
over	de	netwerkmaatschappij	publiceerde	(herziene	Engelstalige	uitgave	2006).
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spreekt Zygmunt Bauman van een vloeibare samenleving.4 Het 

veiligheidsverlangen, en de populistische speculatie daarmee, is 

zo bezien een wanhoopspoging om orde te scheppen in de chaos, 

structuur te vinden in de vloedstroom van criminaliteit, overlast, 

vreemdelingen, ongevraagde confrontaties met hoofddoeken, 

minaretten en oproepen tot gebed. Politici proberen wanhopig de 

klare taal te spreken die van hen wordt verwacht: recht door zee, tot 

hier en niet verder – at your service! De minister van Veiligheid en 

Justitie laat er ook geen gras over groeien: een tweejarig wijkverbod 

voor veroordeelde straatboeven, verplichte nachtdetentie voor rad‑

draaiers in probleemwijken, een aanscherping van het tbs‑beleid. 

Daadkracht en wilskracht zijn populaire kenmerken in tijden van 

verwarring.

Sociale ordening

Waar complexiteit het probleem is, is ordening het antwoord. Een 

geloofwaardige aanpak van criminaliteit, overlast en antisociaal 

gedrag is aangewezen. Maar op het veel fundamentelere vraagstuk 

van onzekerheid in verwarde tijden is veiligheidsbeleid het ver‑

keerde antwoord. Daar zal een conceptie moeten worden gevonden 

die zowel recht doet aan de sociale complexiteit als voldoende 

geruststelling biedt. Een belangrijk vertrekpunt is het gegeven dat 

keer op keer door het SCP wordt gevonden en dat door zijn directeur 

Paul Schnabel treffend is samengevat als: ‘het gaat goed met mij, 

maar slecht met ons’ (Dekker en Steenvoorden, 2008). Men weet het 

eigen leven uitstekend te organiseren, maar weet niet hoe dat zich 

verhoudt tot de rest van de samenleving.

De oplossing van de spanning tussen chaos en orde schuilt niet in 

het vinden van een nieuwe grote noemer, maar in de ordening van 

fragmentatie. De verhouding tussen deel en geheel dient op een 

nieuwe wijze te worden begrepen. De complexiteitswetenschap‑

pen kunnen hier uitkomst bieden. Zij leveren een nieuwe kijk op 

de structuur van netwerken, synchroniciteit tussen kleine deeltjes 

en de stabiliteit van systemen (zie Boutellier, 2011, hoofdstuk 6). Zo 

bezien is de netwerkmaatschappij niet een bron van complexiteit, 

4	 	In	een	vijftal	boeken	heeft	hij	dit	thema	uitgewerkt,	om	te	beginnen	in	Bauman,	2000.
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maar een manier om deze te ordenen. Sociale ordening is dan niet 

een einde maken aan de chaos (veilig!), maar het ondersteunen van 

de orde die in de chaos besloten ligt. En dat is heel wat anders.

Tegen deze achtergrond heb ik eerder voor het veiligheidsbeleid de 

voetbalmetafoor geopperd (Boutellier, 2005), waarbij de verschil‑

lende instituties in linies opereren. Justitie in de goal op basis 

van de straffende functie. Politie, reclassering en handhaving als 

risico beheersende partijen in de verdediging. In het middenveld 

 instituties als het onderwijs, de zorg, de huisvesting en het bedrijfs‑

leven met hun eigen primaire doelstellingen. Secundair hebben 

deze echter een normatieve functie als het gaat om alledaags 

gedrag, waarden, normen, ideeën en idealen (zie hiervoor ook WRR, 

2003). De (sociale verbanden tussen) burgers staan in de voor‑

hoede – daar schuilen uiteindelijk het elan en de creativiteit om een 

samenleving te continueren door te vernieuwen.

Sociale ordening is in de netwerksamenleving niet een zaak van 

sterke leiders, grootse verhalen en Haagse daadkracht. Sociale orde‑

ning is eerder een kwestie van vertrouwen in de zelforganisatie van 

een samenleving, met controle en handhaving op de juiste plaatsen 

en de geschikte momenten. Stelselmatige intimidatie in woonwijken 

is ontoelaatbaar en dient hard te worden aangepakt. Toch schuilt 

de aanpak eerder in het maken van goede afspraken tussen politie, 

leerplichtambtenaar, jongerenwerk en scholen dan in nieuwe 

bevoegdheden voor de burgemeester. Gegeven de enorme hoeveel‑

heid aan wettelijke mogelijkheden om de problemen op straat aan 

te pakken vormt elke nieuwe wettelijke maatregel een brevet van 

onvermogen van de lokale politiek. Als lokale partijen er samen niet 

uitkomen, dan helpen nieuwe wettelijke maatregelen al net zomin.

Een antwoord aan het populisme?!

Hoe kan een verhaal van geordende complexiteit – een improvisatie‑

maatschappij – geruststellend zijn? Mensen herkennen zich in de 

slachtoffers van criminaliteit, maken zich zorgen over overlast en 

eisen een stevige aanpak. Geef hun die ook! Veiligheidsbeleid moet 

erop gericht zijn concrete overlast, daadwerkelijke criminaliteit en 

zichtbare verloedering aan te pakken. Hier is primair de lokale poli‑

tiek aan zet, die met gezag de spelers dient op te stellen en van een 

opdracht te voorzien. Het gaat hier in feite om het kleine verhaal, 
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dat overtuigend moet worden gebracht. We zien dit bijvoorbeeld 

terug in de aanpak vanuit de veiligheidshuizen: in casusoverleggen 

komen tot een doelgerichte aanpak via samenwerking tussen partij‑

en. Dat is iets anders dan een nationaal veiligheidsoffensief, waarbij 

het scenario van de controlestaat op de loer ligt. Het kleine verhaal 

van de concrete aanpak dient onderdeel te zijn van een groter ver‑

haal over sociale ordening.

Dit grotere verhaal moet op een andere manier voorzien in de 

behoefte aan veiligheid, in de betekenis van betrouwbaarheid, rust 

en het gevoel erbij te horen. Onzekerheid en rancune onder burgers 

zijn een destructief potentieel. Een democratisch alternatief zal zich 

rekenschap moeten geven van de nieuwe structuren waarin gerust‑

stelling gegeven zal moeten worden. Het gaat om een voorstelling 

van de sociale orde in termen van arrangementen van instituties, 

van afstemming tussen partijen en directe aanspreking van 

burgers – niet als consument, maar als medeverantwoordelijke voor 

de organisatie van de samenleving. Het gaat om het creëren van 

een herkenbare wereld met instituties met duidelijke identiteiten, 

organisaties met een menselijke maat, gericht op direct contact met 

burgers. Niet gericht op het aanbod, geen zoetsappige vraagsturing, 

maar erop uit om problemen aan te pakken en kansen te creëren.

Als populisme iets betekent als ‘terug naar het volk’, dan ligt hier 

bij uitstek een kans op het terrein van criminaliteit en veiligheid. 

De ‘big society’ van de Britse conservatieven (met hun leus: ‘Social 

 responsability, no state control’) wijst een weg waarin de  ontevreden 

burger de bal krijgt teruggekaatst. Veiligheid is uit eindelijk een zaak 

van en voor de samenleving, net zoiets als gezondheid. Gegeven de 

pluraliteit van de samenleving vormen overheidsorganisaties in 

het algemeen en politiekorpsen in het bijzonder ankerpunten in de 

vernetwerkte wereld. Zij zijn cruciaal voor het overzicht en voor de 

ruggensteun bij de processen van zelfsturing die in de samenleving 

van de grond (moeten) komen. Daarbij kan worden gedacht aan 

institutionele initiatieven (zoals netwerkscholen), burgerinitia‑

tieven (bijvoorbeeld maatjesprojecten) en overheidsinitiatieven 

(experimenten met wijkbudgetten).

Ik pleit in mijn boek De improvisatiemaatschappij in de kern voor 

een omkering van perspectief. In plaats van de problemen te zien als 

symptomen van de maatschappelijke chaos zijn zij uit zonderingen 

op de gegeven sociale ordening. Echte chaos creëert veel meer 

 problemen dan er feitelijk zijn. We moeten onderkennen dat deze 
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reëel, maar relatief beperkt zijn. De kracht van de samenleving 

vinden we in de robuustheid van de netwerken, of in de mate waarin 

we erin slagen deze te creëren. De samenleving verschijnt dan als 

geheel van kleinere, lokale gehelen en verbanden die met elkaar 

een sociale ordening vormen. Op deze wijze kan het strafrechtelijk 

systeem daadwerkelijk weer als ultimum remedium fungeren.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

 judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

 internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (no. 1, 2011) is Reflections on punishment.

Whatever happened to the death penalty?
D. Garland

This essay charts the changing status of the death penalty in 

 western societies, from a cultural universal three hundred years ago 

to a prohibited penalty today, and offers a sociological  explanation 

for that great transformation. The ability to impose the penalty 

of death is an elementary particle of state power. That power was 

frequently and spectacularly deployed in early modern Europe 

as states asserted a monopoly on legitimate violence and abso‑

lutist rulers deployed force to subdue their enemies. Once states 

consolidated their infrastructural power, the ostentatious killing 

of subjects became less necessary. As liberal politics limited the 

legitimate use of state violence and established legal protections 

for individuals, and as cultural change softened state power, the 

death penalty became increasingly problematic. The character of 

state power, and the balance between liberalism and democracy, 

 civilized refinement and humanitarian sensibility, explains the 

pace and extent of death penalty change in specific western nations.

The Netherlands and the abolition of the death penalty. Behind the 
times or progressive?
C.H. Brants

There is a strange contradiction in the history of Dutch criminal 

justice. On the one hand, until well into the 20th Century, it was 

peculiarly backward in terms of criminal procedure that remained 

based on principles deriving essentially from the era of the first 

Dutch republic (17th and 18th Century) or even earlier. On the other, 

The Netherlands was one of the first countries in Europe to last‑

ingly abolish capital punishment without the intermediate phase 
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of  continuing executions out of public view. In this, Dutch criminal 

justice was decidedly ahead of its times. This contribution examines 

this apparent contradiction that cannot be entirely explained by 

existing theories on (the abolition of) capital punishment. It must 

also be seen in the light of the historical role of publicity/transpar‑

ency for the legitimacy of criminal justice in the Netherlands, its 

link to a legal culture of public confidence in the criminal justice 

authorities and the relatively late reception of Enlightenment ideals.

(Death) penalty in a religious perspective
J.A.A.C. Claessen

What does a religious perspective imply for the justification of the 

state imposing punishment on perpetrators of criminal offences 

under criminal law? As religion is  experiencing a revival, it is not 

a strange idea to examine what a religious  perspective can teach 

us in relation to criminal law. What religious fundamentalism and 

conservatism have to offer in this respect seems quite clear, namely 

retributive action by the state, as God’s representative on earth, 

against conduct contrary to the dogmas of the Holy Scriptures. 

Nevertheless, research shows that  conventional believers also often 

recognize the value of forgiveness and  reconciliation. What is not 

clear, however, is what mysticism has to offer in relation to criminal 

law. In contradiction to conventional criminal law, from a mysti‑

cal perspective there is no call for intentional infliction of pain in 

responding to crime. To avenge evil with evil is dismissed for both 

moral and practical reasons. Encouraging the spiritual awakening 

of man forms the alfa and omega of a mystical approach to crime.

The Netherlands is not yet through with the death penalty
G. de Jonge

The fact that the Netherlands have abolished the death penalty 

in 1870 does not imply that this criminal sanction doesn’t affect 

the Dutch legal order anymore. As a member of the international 

‘legal family’ The Netherlands are confronted regularly with the 

continuing existence of capital punishment abroad, for instance 

when a Dutch national is sentenced to death in a foreign country. 

The (threat of a) death penalty is an important factor when Dutch 

administrative or judicial authorities have to decide on matters 

concerning the admission or expulsion of foreign citizens or the 

extradition of suspects to countries where they run the risk of 
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being sentenced to death. In the Netherlands the enforcement of 

life  sentences can get the character of a suspended death sentence 

when time and again pardon is denied and the convict will die a 

prisoner. Long‑term prisoners suffer a kind of civil death, being 

cut off from their families, friends and other social contacts. In 

sum: enough reasons to focus once more on the ultimate criminal 

 sanction.

Expulsion from office or profession. The revival of a rarely imposed 
penalty?
M. Malsch, W.C. Alberts, J.W. de Keijser and J.F. Nijboer

Offenders can be deprived from their profession or office by a 

court. The Dutch legislator has recently increased possibilities for 

the judge to disqualify offenders who committed certain crimes 

within their professional occupation. This article discusses a 

study on the penalty of expulsion from a profession or an office. 

It appears that this penalty is not often imposed. Most cases con‑

cern sex crime cases and fraud cases. Although it is a penalty, the 

prosecutors and judges general aim at preventing new crimes when 

 considering a disqualification. It is not known whether convicted 

persons  comply to this penalty. The prosecution does not actively 

 supervise  observance. Respondents in this study fear that relapse 

into new crime within a profession happens, but figures are lacking 

on this point. Positive and negative sides of the disqualification are 

 discussed in the article.

Transgressive sexual conduct and sexual abuse
J.C.W. Gooren

Teenagers between twelve and eighteen years of age are protected 

by Dutch criminal law against sexual encounters that cannot be 

qualified as non‑consensual. If these teenagers are approached 

without force they are thus protected against such a contact, but 

they could have played a sexual active role nevertheless. This paper 

deals with how officials of the police and justice departments 

value sexual contacts between youngsters as lewd and in what 

 circumstances these interactions are possibly permissible. What 

is the motivation for initiating criminal law and how to explain the 

distinction between the alleged offender and the alleged victim? 

The juridical valuation of the professionals dealing with criminal 

law is analysed followed by some critical remarks regarding the 
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protection of sexual active youngsters against other sexual active 

youngsters as well as the act of sex as transgression.

Crime and punishment in a populist context
J.C.J. Boutellier

The main question of this article is why the existing diverse populist 

movements have at least one feature in common: Crime, security 

and harsher punishments are high on their political agenda. The 

author points out that the rise of criminality in the last 20 years is 

a real basis for the growing anxiety among the population about 

in security. This anxiety is reinforced by the blown up media 

 attention for crime issues. The dominance of the security issue is 

further explained and enhanced by cultural factors like individu‑

alisation, migration and the rise of a vitalist culture characterised 

by a geografical and normative boundlessness. In this context 

norm violations are always lurking and contributing to an insecure, 

complex and chaotic society. (In)security has become the common 

denominator to which all grievances can be reduced. The creation 

of  new structures giving reassurance could provide a democratic 

alternative for the unevitable authoritarian tendency in state policy 

caused by the rise of populism. This type of social order should be 

understood in terms of  arrangements of institutions and of tuning 

stakeholders to one another. Taking this longing for security among 

the population seriously means also to stop addressing civilians as 

consumers and start urging them to act like co‑responsibles.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.deathpenaltyinfo.org/state_by_state
Amerikaanse website waarop overzichtelijk wordt weergegeven in 

welke staten de doodstraf geldt, hoeveel executies plaatsvonden in 

het afgelopen jaar en in het verleden, het aantal mensen on death 

row enz. In de execution database kan worden gezocht op naam 

van de geëxecuteerde, leeftijd, jaar, ras, geslacht, staat, executie‑

methode en kenmerken als ‘minderjarig ten tijde van het delict’ en 

‘aan wijzingen voor psychische stoornis’. Voorts een beschrijving 

van de geschiedenis van de doodstraf en een overzicht van online 

 beschikbare rapporten en juridische artikelen over het onderwerp.

www.amnesty.org/en/death‑penalty
De website van Amnesty International houdt de stand van 

zaken rond de doodstraf en de uitvoering daarvan wereldwijd 

nauwgezet bij. Voorts informatie over internationale verdragen, 

 argumenten voor afschaffing van de doodstraf en een overzicht van 

 inspanningen die Amnesty levert daartoe.

http://china.blog.nl
Populaire website over ontwikkelingen in China. In de rubriek 

Mensenrechten is onder meer informatie te vinden over strafrecht 

en de doodstraf, die in China vaker wordt uitgevoerd dan in alle 

andere landen ter wereld tezamen.

http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/25231394
Pagina op de website van de VPRO over de geschiedenis van de 

doodstraf in Nederland met een aflevering van het tv‑programma 

Andere tijden, audiofragmenten, dossiers en links.

www.20eeuwennederland.nl/themas/Misdaad%20en%20straf
Educatieve website met onder andere het thema geschiedenis van 

misdaad en straf.
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www.pws.warcraft‑chaos.com/index.php?pageid=Middeleeuwen2
Populaire website over straffen in de Middeleeuwen.

www.gevangenpoort.nl
Site van museum De gevangenpoort in Den Haag.

www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels_0
Op deze pagina van de OM‑website zijn de beleidsregels – de aanwij‑

zingen en richtlijnen voor strafvordering – van het OM te vinden.

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/cenr‑2009.aspx?cp=44&cs=6796
Hoofdstuk 10 van het WODC‑rapport Criminaliteit en 

Rechtshandhaving 2009 bevat een internationale vergelijking van 

 opgelegde straffen. Daaruit blijkt onder meer dat in Nederland de kans 

een gevangenisstraf opgelegd te krijgen relatief hoog is, vooral voor 

minderjarigen.

http://jure.nl/ontucht%20minderjarigen
Op deze website is onder andere de jurisprudentie over minderjarige 

ontuchtzaken verzameld.

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/beroepsverboden.aspx
De tekst van het onderzoek Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of 

ambt; opzegging en naleving in de periode 1995‑2008 van de auteurs 

M. Malsch, W.C. Albers e.a. is online te raadplegen op de website van 

het WODC.
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Congresagenda

24 februari Raadsman bij politieverhoor

9 maart Financiële toezichtwet‑ en regelgeving: 2011 en 

verder

22 maart  De Wet politiegegevens 3 jaar na dato

en 12 april

31 maart‑2 april Crime, criminalistics and criminal psychology

11‑12 april Legal and ethical questions in neuroscience and 

robotics

20 april Ciroc‑seminar Preventie van georganiseerde 

misdaad

28 april De nieuwe aanpak van vastgoedfraude

13 mei Het Franse Nederland: de inlijving 1810‑1813

24 mei Burgerparticipatie: burgers betrekken of 

 gebruiken?

5‑9 augustus Global socio‑economic crisis and crime control 

policies (ISC World Congress)

21‑24 september  ESC annual conference: Rethinking crime and 

punishment in Europe

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Raadsman bij politieverhoor
De toelating van de raadsman tot de eerste politiële ver‑

dachtenverhoren is sinds jaar en dag een zwaarbeladen onderwerp. 

Voorstanders menen dat voorafgaande consultatie en aan‑

wezigheid van de raadsman de kwaliteit van het verhoor verbetert, 

terwijl tegenstanders vrezen voor de waarheidsvinding wanneer 

de advocaat tot het verhoor wordt toegelaten. De bevindingen 

van het onderzoek naar het tweejarige experiment ‘Advocaat bij 

het eerste politieverhoor’ ondersteunen deels de standpunten 

van zowel de voorstanders als de tegenstanders. Daarbij is uit de 

‘Salduz‑rechtspraak’ een nieuwe situatie voortgekomen, waarin 

iedere verdachte recht heeft op voorafgaande consultatie en in 

sommige gevallen de raadsman tot het verhoor wordt toegelaten. 

Welke belangrijke lessen voor de toekomst kunnen op basis van de 

empirische bevindingen van het onderzoek en de voortschrijdende 

uitspraken van het EHRM worden geleerd?
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Datum: 24 februari 2011

Locatie: Brainpark Rotterdam, Novotel

Informatie en aanmelding: www.frg.eur.nl/pub/sectie_criminologie/

seminar_raadsman_bij_politieverhoor

Financiële toezichtwet‑ en regelgeving: 2011 en verder
De internationale kredietcrisis heeft geleid tot nieuwe voorstellen 

voor aanpassing van de vigerende wetgeving. Een nieuwe toezicht‑

structuur, het onder toezicht brengen van een groot deel van de 

beleggingssector, aanpassing van regels voor credit ratings agencies 

en regulering van de OTC‑markt zullen grote consequenties hebben 

voor alle betrokken partijen in de financiële sector.

Tijdens deze studiedag kijken de verschillende spelers die betrokken 

zijn bij het toezicht en de handhaving binnen en op de financiële 

sector vooruit.

Datum: 9 maart 2011

Locatie: Amsterdam, Holiday Inn

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

De Wet politiegegevens 3 jaar na dato
Het spanningsveld tussen privacy en rechtshandhaving is het 

 centrale thema van deze studiedag bestemd voor strafrechtadvoca‑

ten, officieren van justitie, medewerkers OM, politiefunctionarissen 

en leidinggevenden BOA. Op 1 januari 2008 is de Wet politiegegevens 

in werking getreden. Volgens de memorie van toelichting wordt met 

dit wetsvoorstel beoogd om, met eer biediging van de beginselen die 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten doel hebben, 

meer ruimte te bieden dan de huidige wetgeving voor het verwerken 

van gegevens ten behoeve van een optimale uitvoering van de poli‑

tietaak. Het wetsvoorstel houdt een nieuw evenwicht in tussen de 

bescherming van de privacy van de burger enerzijds en het belang 

van de rechtshandhaving anderzijds. De wetgever heeft de politie 

en andere in de wet genoemde partners twee jaar de tijd gegeven om 

deze toch lastige wetgeving te implementeren. Als toezichthouder is 

aangewezen het College bescherming persoonsgegevens. Nu – drie 

jaar later – is het tijd voor een evaluatie. Wat zijn de ervaringen tot nu 

toe met deze wet? Heeft de wet zijn doelstellingen bereikt? Of zijn er 

nog haken en ogen die een goede werking in de weg zitten? Hebben 

topcriminelen recht op inzage in de politiegegevens over hen? Wat 

kan de advocatuur in de praktijk met deze wet?
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Datum en locatie: 22 maart in Amsterdam, 12 april in Den Bosch

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Crime, criminalistics and criminal psychology
The International Academy for Investigative Psychology (IA‑IP) 

organiseert in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum 

voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije 

Universiteit Amsterdam een Engelstalig congres bestemd voor 

 politie, misdaadanalytici, forensisch psychologen en  criminologen. 

Het centrale thema van het congres zal zijn ‘New directions in 

investigative behavioural science’. Nadere informatie volgt op de 

website.

Datum: 31 maart‑2 april 2011

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: http://new.ia‑ip.org/conference_12

Legal and ethical questions in neuroscience and robotics
TILTing Perspectives is a series of bi‑annual international 

 conferences, organized by the Tilburg Institute for Law, Technology 

and Society (TILT) at Tilburg University in the Netherlands. TILT 

is a multidisciplinary institute conducting research into the legal 

and social implications of various emerging (fields of) technologies, 

ranging from information and communication technologies, to 

bio‑ and nanotechnologies, to neurotechnologies and robotics. This 

conference focuses on the legal and ethical questions raised by the 

application of neuroscience and robotics in a number of contexts. 

Think, for instance, of the use of neurotechnologies in the legal are‑

na, in therapy, and for human enhancement; and the advent of robot 

technologies in home and hospital environments, but also in war. 

The aim of the conference is to bring together national and inter‑

national experts from the fields of law, robotics and  neuroscience, 

and to facilitate discussion between lawyers, legal scholars, psycho‑

logists, social scientists, philosophers, neuroscientists and policy 

makers.

Datum: 11‑12 april 2011

Locatie: Universiteit van Tilburg

Informatie en aanmelding: www.tilburguniversity.edu/research/

institutes‑and‑research‑groups/tilt/events/tilting2011
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Preventie van georganiseerde misdaad
Nadere informatie volgt op de website.

Datum: 20 april 2011

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

De nieuwe aanpak van vastgoedfraude
De aanpak van vastgoedfraude krijgt sinds eind 2009 veel belang‑

stelling. De gehele operatie om vastgoedfraude aan te pakken heeft 

het Openbaar Ministerie veel tijd, geld en energie gekost. Hoewel 

de belangrijkste personen in de verschillende vastgoedfraudezaken 

nu bekend zijn en worden vervolgd, blijven veel anderen de dans 

ontspringen. Daarom zijn nieuwe bestrijdingsmethoden noodza‑

kelijk. Deelnemers aan deze praktijkdag leren op welke terreinen 

en welke doelgroepen zich te concentreren in de signalering en 

bestrijding van vastgoedfraude. Naast de reeds bekende (financiële) 

op sporingsmethoden krijgen vooral nieuwe strategieën aandacht.

Voorts komen aan de orde: relevante wetgeving, veilingen en 

slopersbedrijven, publicitaire aanpak in plaats van strafrechtelijke 

vervolging, uniforme taxaties als nieuw middel in de bestrijding 

van vastgoedfraude, het zelfreinigend vermogen van de vastgoed‑

branche, het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen notarissen en 

Bureau Financieel Toezicht in de bestrijding van vastgoedfraude en 

de ethiek van de accountant in de bestrijding van vastgoedfraude.

Datum: 28 april 2011

Locatie: Amsterdam, Holiday Inn

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Het Franse Nederland: de inlijving 1810‑1813
Centraal op dit door de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit 

georganiseerde congres staan de juridische en bestuurlijke gevolgen 

van de ‘Réunion’ met Frankrijk. Op zichzelf betekende de inlijving 

in 1810 (in twee fasen: op 10 maart en op 9 juli) dat wat nog van 

de oude Republiek als zelfstandige eenheid overgebleven was, nu 

plotsklaps alle zelfstandigheid verloor, niet alleen politiek, maar 

ook juridisch en bestuurlijk. Wel was de overgang minder abrupt 

dan hij lijkt. De bestuurlijke organisatie was al onder Lodewijk 

Napoleon in Franse zin hervormd. Holland had al op eigen kracht 

zich een  burgerlijk en strafwetboek verschaft en had wat het 

 procesrecht betreft ook bijna op nieuwe eigen benen gestaan. 
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Ook was het  zelfstandig begonnen met de modernisering van het 

fiscale systeem. Verder werd de dienstplicht ingevoerd en gingen 

dienst plichtigen deel uitmaken van het Franse leger. De constitutie 

van het Koninkrijk Holland werd afgeschaft en daarvoor in de plaats 

kwam die van Frankrijk. De positie van de departementen in statu 

nascendi veranderde ook.

Ook economisch veranderde er het nodige: was Holland eerst nog 

uitgebuit en gedomineerd onder het mom van zelfstandigheid, nu 

werd het een rechtstreekse satrapie. België en later de zuidelijke 

 provincies hadden al eerder hiermee kennisgemaakt, zoals ook 

gebieden in Duitsland dat nu ervoeren. Het Continentale Stelsel 

werd nu fermer doorgevoerd. De inlijving had ook gevolgen voor 

de koloniën, die de Engelsen nu ongestraft konden veroveren. De 

Kaapkolonie ervoer een andere inlijving, namelijk in het Britse 

rijk. Verschillende sprekers zullen voordrachten houden over de 

diverse aspecten van de gevolgen van de inlijving. Onder andere 

de volgende vragen komen aan de orde: hoe kwam de inlijving bij 

Frankrijk (en voor de Kaap: bij het Britse rijk) aan; hoe reageerde 

men op het nieuwe recht en bestuur; accommodeerde men zich, of 

niet; en waren er zaken die men, na afloop, positief waardeerde?

Datum: 13 mei 2011

Locatie: Amsterdam, Van Eeghenstraat 22

Informatie en aanmelding: www.rechten.vu.nl

Burgerparticipatie: burgers betrekken of gebruiken?
De laatste jaren wordt in het veiligheidsbeleid de actieve rol van de 

burger meer en meer beklemtoond. Burgerparticipatie kan echter 

verschillende vormen aannemen: informeren, consulteren, betrek‑

ken in de aanpak. Burgers kunnen ook in verschillende domeinen 

worden ingezet (wijkwerking, opsporing, enzovoort). Diverse motie‑

ven liggen bovendien aan de grondslag van burgerparticipatie. Op 

deze studiedag van het Vlaamse Centrum voor Politiestudies wordt 

dieper ingegaan op de vraag welke vormen van burgerparticipatie er 

bestaan, waarvoor burgerparticipatie wordt aangewend en waarom 

specifiek voor die participatievorm wordt gekozen. Ook is het de 

bedoeling om de vaak lokaal gebonden praktijken op een hoger 

niveau te tillen: wat is de betekenis van burgerparticipatie voor de 

politie en welke richting wil de politie hiermee inslaan? Blijft het bij 

een instrumentele visie of is er meer mogelijk?
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Datum: 24 mei 2011

Locatie: Brugge, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Global socio‑economic crisis and crime control policies 
(ISC World Congress)
Global economic crisis has caused significant structural changes 

in state and society in many countries. Those changes must have 

affected also the crime situation. What kinds of crime prevention 

strategies have been adopted by different countries to cope with 

such changes? This congress examines the current situation of 

crime and crime prevention strategies mainly through comparative 

analysis of regions and nations. The four plenary sessions of the 

2011 ISC World Congress will be dedicated to Global economic crisis 

and criminology, Frontiers of clinical criminology, Corporate and 

business crime and Models of state and crime prevention strategies.

Datum: 5‑9 augustus 2011

Locatie: Kobe, Japan

Informatie en aanmelding: http://wcon2011.com

ESC annual conference: Rethinking crime and punishment in 
Europe
The main topics at the 2011 ESC conference are:

– Traditional and new forms of crime and deviance;

– Punishment and its alternatives;

– Victims and victimization;

– Crime prevention;

– Crime and society;

– Criminal justice and human rights;

– Criminological theory, research and education.

The theme of the conference not only invites to reflect upon the 

basic and classical criminological ideas from a contemporary per‑

spective, but also proposes to discuss their current transformation, 

modification, and new developments. Abstracts can be submitted 

until June 1st.

Datum: 21‑24 september 2011

Locatie: Vilnius, Litouwen

Informatie en aanmelding: www.eurocrim2011.com
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens;

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits‑

vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts‑

pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemde lingen, 

burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal 

recht. De geografische thesaurus maakt nu deel uit van de 
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 Justitie‑thesaurus. De gedrukte versie van de Justitiethesaurus is 

in beperkte mate beschikbaar. De digitale versie (pdf) is te vinden 

op de WODC‑website (www.wodc.nl). De oorspronkelijke WODC‑

thesaurus staat daar eveneens onder de knop ‘publicaties’ en de 

subknop ‘Cahiers’; kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2010 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

Heer‑de Lange, N.E. de (CBS), 
S.N. Kalidien (WODC) (Eind‑
red.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2009: 

Ontwikkelingen en samenhangen

2010, O&B 289
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H.C.J. van der Veen, 
H.C.J. van der (WODC), 
S. Bogaerts (Intervict)
Huiselijk geweld in Nederland: 

Overkoepelend syntheserapport 

van het vangst-hervangst-, 

slachtoffer- en daderonderzoek 

2007-2010

2010, O&B 288

Knaap, L.F.M., F. el Idrissi, 
S. Bogaerts
Daders van huiselijk geweld

2010, O&B 287

Wijkhuijs, L.J.J., 
R.P.W.  Jennissen
Arbeidsmigratie naar Nederland: 

de invloed van gender en gezin

2010, O&B 286

Aebi, M.F., B. Aubusson 
de Cavarlay, G. Barclay, 
B. Gruszczyńska, S. Harren‑
dorf, M. Heiskanen, V. Hysi, 
V. Jaquier, J.‑M. Jehle, M. Kil‑
lias, O. Shostko, P. Smit, 
R.  Þórisdóttir
European sourcebook of crime 

and criminal justice statistics – 

2010, fourth edition

2010, O&B 285

Diephuis, B.J. (RvdR), R.J.J. 
Eshuis (WODC), N.E. de Heer‑
de Lange (CBS) (eindred.)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2008; ontwikkelingen en samen-

hangen

2010, O&B 284

Velthoven, B.C.J. van,
C.M. Klein Haarhuis
Geschilbeslechtingsdelta 2009; 

over verloop en afloop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2010, O&B 283

Kruisbergen, E.W., D. de Jong, 
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel; 

regulering, uitvoering en 

resultaten van 

undercovertrajecten

2010, O&B 282

Cahiers

Flight, S., S. Bogaerts, 
D.J. Korf, D. Siegel
Aanpak georganiseerde 

criminaliteit in drie proeftuinen: 

eerste bevindingen

Cahier 2010‑12

Kaal, H.L.
Beperkt en gevangen? 

De haalbaarheid van 

prevalentieonderzoek naar 

verstandelijke beperking in 

detentie

Cahier 2010‑11

Weijters, G.
Delictkenmerken van de 

PIJ-populatie 1996-2005; 

ontwikkeling en vergelijking 

met jongeren met jeugddetentie, 

voorlopige hechtenis en OTS

Cahier 2010‑10

Moolenaar, D.E.G. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens t/m 2015; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2010‑9
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Wubs, H., A.M. Galloway, 
I. Kulu‑Glasgow, N.L. Holvast, 
M. Smit, m.m.v. A. Leupen, 
E.M.Th. Beenakkers
Evaluatie van de 

naturalisatieceremonie

Cahier 2010‑8

Croes, M.T., T. Geurts, 
M.J. ter Voert, F. Zwenk
Monitor Rechtsbijstand en 

Geschiloplossing. Nulmeting 

periode 2000-2009

Cahier 2010‑7

Kromhout, M.H.C. (WODC), 
T. Liefaard (Universiteit 
Utrecht), A.M. Galloway, 
E.M.Th. Beenakkers, 
B. Kamstra, R. Aidala (WODC)
Tussen beheersing en bege-

leiding; een evaluatie van de 

pilot ‘Beschermde opvang 

risico-AMV’s’

Cahier 2010‑6

Leerkes, A., M. Galloway, 
M. Kromhout
Kiezen tussen twee kwaden; 

determinanten van blijf- en 

terugkeerintenties onder (bijna) 

uitgeprocedeerde asielmigranten

Cahier 2010‑5

Weijters, G.M., P.A. More
De monitor nazorg ex-

gedetineerden; ontwikkeling en 

eerste resultaten

Cahier 2010‑4

Jongste, W.M. de, R.J. Decae
De competentie van enkelvoudige 

kamers in strafzaken verruimd; 

cijfermatige gegevens en 

ervaringen van de rechtspraktijk

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑3

Laan, A.M. van der, M. Blom, 
N. Tollenaar, R. Kea
Trends in de geregistreerde 

jeugdcriminaliteit onder 12- tot 

en met 24-jarigen in de periode 

1996-2007; bevindingen uit de 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑2

Nagtegaal, M.H., J. Mulder
Procesevaluatie van 

de prétherapie voor 

zedendelinquenten in PI Breda

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑1

Memoranda

Dijk, E.M.H. van, m.m.v. 
M. Brouwers
Daling opleggingen tbs 

met dwangverpleging; 

ontwikkelingen en achtergronden

Memorandum 2011‑1

Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.F. Kouwenberg
De Wet opsporing terroristische 

misdrijven drie jaar in werking

Memorandum 2010‑3

Ooyen‑Houben, M.M.J. van,  
F.L. Leeuw
Evaluatie van justitiële (beleids)

interventies; WODC-notitie

Memorandum 2010‑2
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Sonnenschein, A., D.E.G. 
Moolenaar, P.R. Smit,
A.M. van der Laan
Capaciteitsbehoefte 

Justitiële Jeugdinrichtingen 

in verandering; trends, 

ketenontwikkelingen en 

achtergronden

Memorandum 2010‑1

Factsheets

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, 
M. Blom, S.M. Alma, A.A.M. 
Essers, I.M. Bergman
Recidivebericht 1997-

2007; ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van 

Nederlandse justitiabelen

Factsheet 2010‑6

Alberda, D.L., V.A.M. Drost, 
B.S.J. Wartna
Recidive onder werkgestrafte 

jongeren

Factsheet 2010‑5  

Bregman, I.M., B.S.J. Wartna
Recidive TBS 1974-2006; 

ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van 

ex-terbeschikkinggestelden: een 

tussenverslag

Factsheet 2010‑4

Zwenk, F., M.J. ter Voert
Bezwaar dat ik bel? Pilot 

proactieve geschiloplossing van 

de Dienst Justis

Factsheet 2010‑3

Weijters, G., P.A. More,  
S.M. Alma
Nazorgproblematiek en recidive 

van kortgestrafte gedetineerden

Factsheet 2010‑2

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Monitor veelplegers 2010; trends 

in de populatie van de zeer 

actieve veelplegers uit de periode 

2003-2007

Factsheet 2010‑1

Themanummers Justitiële verkenningen

De komende themanummers zijn gewijd aan:

Jv 2, april: Preventie van georganiseerde misdaad

Jv 3, mei: Goud

Nadere informatie bij de redactie.
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Frans Koenraadt (red.)

In een tijdsgewricht waarin meten 
het weten lijkt te bepalen, raakt de 
individualiteit in de verdrukking. Dat 
geldt zowel in de strafrechtspleging 
als in de psychiatrie en psychologie. In 
deze bundel klinkt daartegenover een 
ander geluid: dat van de menselijke 
subjectiviteit, waarvoor in het bewustzijn, 
de intentionaliteit, de verwondering, de 
ontroering, de verantwoordelijkheid en 
vooral de persoonlijke ervaring aandacht 
wordt gevraagd. Zowel de theorie als de 
praktijk van psychiatrie, psychologie en 
strafrecht vormt daarvoor een vruchtbare 
voedingsbodem.

Subjectiviteit in 
strafrecht en psychiatrie

inclusief btw, 

exclusief verzend- en 

administratiekosten, 

ook verkrijgbaar 

via de boekhandel 

ISBN 978-90-8974-357-2

Prijs € 31,00

Individualiteit in de verdrukking

BESTEL NU VIA WWW.BJU.NL

Postbus 85576 | 2508 CG  Den Haag | telefoon 070 330 70 33 | fax 070 330 70 30
e-mail verkoop@bju.nl | website www.bju.nl

Boom Juridische uitgevers
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