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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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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 

JV_01_11_1.indd   7 9-2-2011   9:19:14



8 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 1, 2011  Bespiegelingen over straffen

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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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.
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