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Inleiding
Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Want

is ook het strafrecht niet in laatste instantie ingebed in ons beeld van

de mens, diens mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkhe-

den? Het daderbeeld is sinds de negentiende eeuw onmiskenbaar ver-

anderd – en de laatste decennia ons inziens ook verhard: van zondige

en (sociaal) zwakkere medemens die ter verantwoording dient te wor-

den geroepen, maar die tegelijkertijd onze hulp en steun verdient, lij-

ken heel wat daders te worden gezien als ernstige risicofactoren of

zelfs onverbeterlijke vijanden van de samenleving, die zo veel mogelijk

afgeschrikt en onschadelijk gemaakt moeten worden. Wat betreft de

aanpak van daders is de nadruk in de loop van de twintigste eeuw ver-

schoven van het zo veel mogelijk respecteren van iemands vrijheid en

autonomie naar een top down disciplinering van (misdadig) gedrag.

Het nieuwe, defaitistische daderbeeld lijkt te nopen tot een culture of

control waarin strafgeweld niet wordt geschuwd.

Ook het slachtoffer is onmiskenbaar niet meer wat het is geweest. De

gelaedeerde partij die haar recht zocht, kon lange tijd in het strafpro-

ces zo goed als worden genegeerd. Maar de laatste decennia kan het

slachtoffer niet alleen op meer belangstelling rekenen, ook onze visie

op de benadeelde of beschadigde partij is in de loop van de tijd geëvo-

lueerd: van zielig wezen in de marge lijkt het slachtoffer langzaam

maar zeker uit te groeien tot een geëmancipeerde drager van rechten

(en plichten?) die voor zichzelf een eigen positie opeist – met name

ook in het strafproces. Daarnaast lijken slachtoffers niet zelden door

de politiek te worden uitgespeeld tegen daders om zo strenger te kun-

nen straffen, zij het dat er ook een onderstroom waarneembaar is die

tracht slachtoffer en dader juist bij elkaar te brengen.

Is er inderdaad sprake van verharding onder invloed van verschui-

vende mens- c.q. dader- en slachtofferbeelden? Of zijn er ook tegenge-

stelde tendensen? Met welk mensbeeld ‘werken’ mensen die met

daders en slachtoffers beroepsmatig te maken hebben, zoals rechters,

advocaten, gerechtsambtenaren, mediators, inrichtingswerkers en

geestelijk verzorgers?

Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het Tweede Misdaad-

congres, dat op 6 november 2014 werd gehouden aan de Universiteit

van Tilburg. Het congres werd georganiseerd door strafrechtsweten-

schappers uit Amsterdam (VU), Maastricht (UM), Tilburg (TLS) en
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Utrecht (UU) die actief betrokken zijn bij Stichting MENS (www.

mensenstrafrecht. nl) en door het in Tilburg gevestigde Centrum voor

Justitiepastoraat (CJP). Een aantal van de tijdens het congres gehou-

den (co)referaten is uitgewerkt tot artikelen en opgenomen in deze

aflevering van Justitiële verkenningen. Daarnaast zijn enkele andere

auteurs aangetrokken om dit nummer te verrijken.

In het artikel van Jacques Claessen, waarmee deze aflevering opent,

wordt ervan uitgegaan dat ons misdaadrecht inderdaad ligt ingebed in

een bepaald mens- en wereldbeeld en dat een verandering in mens-

en wereldbeeld noodzakelijk tot een wijziging van ons misdaadrecht

leidt. Deze stelling wordt in deze bijdrage veraanschouwelijkt door

aandacht te besteden aan de overgang van het premoderne naar het

moderne mens- en wereldbeeld en aan de veranderingen die deze

overgang met zich heeft gebracht voor het misdaadrecht. In het bij-

zonder wordt – aan de hand van de hindoeïstische en boeddhistische

door middel van meditatie verkregen visie op mens en wereld (het

kwade is het ontbreken van het goede) – stilgestaan bij het oosterse

denken over misdaad en straf (waarin stimulering van bewust-zijn

oftewel mindfulness centraal staat). Het zal blijken dat dit denken aan-

sluit bij het Bijbelse en platoonse ideeëngoed dat sinds het einde van

de Middeleeuwen evenwel langzaam maar zeker in de marge is

geraakt onder invloed van de toentertijd opkomende wetenschap die

op afstandelijke wijze focust op de zintuiglijk waarneembare werke-

lijkheid.

Vervolgens schetst Theo de Wit eerst de genealogie van de moderne

seculiere rechtsstaat, die antropologisch gezien berust op een paradig-

mawisseling: niet de kosmisch-religieuze orde waarin de afzonderlijke

mens zich voegt, staat voorop, maar het autonome individu. De secu-

liere democratische rechtsstaat impliceert ook een nieuwe status voor

de religies en andere levensbeschouwingen: deze zijn niet langer een

zaak van de staat, maar van de samenleving. Door beide transforma-

ties komt de vrijheid in het centrum te staan: die van het autonome

individu, terwijl ook de eenheid of homogeniteit van de politieke

gemeenschap van onderop vanuit vrije initiatieven tot stand dient te

komen. Volgens de auteur zijn er echter sinds de tweede helft van de

negentiende eeuw drie problematische ontwikkelingen aan te wijzen

die het christelijke beeld van de mens als een vrij, verantwoordelijk en

ondefinieerbaar ‘beeld van God’ opnieuw relevant maken: de zoölogi-

sche, ‘wetenschappelijke’ beschrijving van de mens, die de mens tot

http://www.mensenstrafrecht.nl
http://www.mensenstrafrecht.nl
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een risicofactor en een object van veiligheidsmanagement dreigt te

reduceren, de tendentiële verdwijning van ‘onschuldige’ rampen en

calamiteiten die de menselijke verantwoordelijkheid vergroot, maar

ook de impuls om vooral ‘anderen’ te blameren voor onze fouten ster-

ker maakt, en ten slotte de groeiende kloof tussen een juridisch en een

moreel antwoord op misdaden, die het belang en de (on)mogelijkheid

van vergeving voor het voetlicht plaatst.

Liza Cornet en Katy de Kogel focussen in hun bijdrage op biologische

visies in het strafrecht en de criminologie en de wijdverbreide opvat-

ting dat deze de mens per definitie beschouwen als onvrij. Zij betogen

dat dit niet het geval is en doen dit aan de hand van enkele voorbeel-

den van moderne neurowetenschappelijke inzichten in relatie tot cri-

mineel gedrag. Daarbij staan de auteurs stil bij de vraag waarin de hui-

dige, ‘moderne’ biocriminologische ideeën verschillen van bepaalde

invloedrijke historische biocriminologische ideeën en bij enkele hard-

nekkige mythes over het biologisch perspectief in de criminologie. Een

mensbeeld waarin óók empirische resultaten en theorie vanuit biolo-

gisch perspectief zijn opgenomen, maakt de mens in hun visie vrijer

dan een beeld dat daarvoor de ogen sluit.

Wouter Veraart keert zich in zijn artikel tegen de simpele dichotomie

tussen daders en slachtoffers zoals die vaak domineert in ons maat-

schappelijk discours. Hij wijst erop dat het begrip ‘slachtoffer’ primair

betrekking had op de persoon die binnen een (sacrale, religieuze,

legale) procedure ritueel wordt geofferd om de wraak van de goden af

te weren en de vrede in de gemeenschap te bewaren. In de vroegmo-

derne periode werd het woord victima (offerdier) tevens gebezigd voor

de persoon van Christus. Hij werd gezien als het Lam Gods, het

onschuldige offerlam dat na een oneerlijk proces gekruisigd werd en

die stierf voor de zonden van de wereld. In de achttiende eeuw werd

onder invloed van de Verlichting het slachtofferbegrip geseculariseerd,

zodat het iedere dode of gewonde als gevolg van een ongeluk, een mis-

drijf of een ramp kon aanduiden. Onze kunstgeschiedenis biedt echter

interessante voorbeelden van schilderijen van mythische figuren,

zoals Sisyphus en Prometheus, die reeds in de zestiende en zeven-

tiende eeuw voorstellingen van seculier slachtofferschap laten zien.

Vandaag wordt het begrip slachtoffer dikwijls gebruikt om de bena-

deelde partij in een rechtszaak aan te duiden. Maar daarbij wordt het

benadeelde slachtoffer dat op zoek is naar erkenning bij de rechter,

vaak tegenover de beschuldigde geplaatst die als een mogelijke boos-
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doener wordt gezien. De herinnering aan de geschiedenis van het

slachtofferbegrip kan ons echter leren dat het primair verwees naar de

positie van de valselijk beschuldigde of veroordeelde in een juridisch

of pseudojuridisch proces. Een rechtsstaat wordt juist bij uitstek gede-

finieerd door zijn inspanningen om niet ook zelf slachtoffers te maken.

Binnen zo’n staat is een slachtoffersensitief justitieel systeem alert op

de mogelijkheid dat juist degenen die terechtstaan, ten prooi vallen

aan een onrechtvaardig of politiek gemotiveerd proces dan wel aan de

woede van de publieke opinie.

Vervolgens schetst Constantijn Kelk de geschiedenis van de wijze

waarop de samenleving tegen gedetineerden aankijkt. Hij laat zien dat

dit beeld aanmerkelijk aan verandering onderhevig is geweest: van

(aanvankelijk) de mens als verwerpelijk object (voor de Tweede

Wereldoorlog) tot een medemens behept met waardigheid die resocia-

lisatie of psychische behandeling behoeft (na de Tweede Wereldoor-

log) en die in de jaren zeventig als rechtsburger in de rechtsstaat van

een rechtspositie is voorzien. Vervolgens werd hij in de jaren tachtig

met een punitiever wordend strafrecht beschouwd als een vijand van

de samenleving en uiteindelijk – met de opkomende veiligheidsideolo-

gie sinds de jaren negentig – bovendien als gevaarlijk gezien. Hem

werd geen werkelijke resocialisatie meer toevertrouwd, tenzij hij zich

daartoe expliciet gemotiveerd toonde, dit alles onder de noemer van

‘eigen verantwoordelijkheid’. Aangezien de meest kwetsbare gedeti-

neerden hierdoor buiten de boot vallen, lijkt het met deze individuele

bejegening verbonden mensbeeld te kunnen worden gekarakteriseerd

als de verloren mens.

De ontwikkeling van het Nederlandse jeugdstrafrecht in de afgelopen

eeuw staat centraal in het artikel van Ido Weijers. De focus ligt daarbij

op de ontwikkeling van het concept ‘jeugd’ vanaf het begin van de

twintigste eeuw tot heden. Startend bij de notie van degeneratie en de

idee van het verwaarloosde kind, ontstond in de jaren dertig van de

vorige eeuw een psychologiseringsproces. Cruciaal daarbinnen was de

notie van de kinderlijke natuur van het gedrag van jeugdige daders, die

duidelijk was geïnspireerd door nieuwe inzichten uit de pedagogiek,

de ontwikkelingspsychologie en de kinderpsychiatrie. Weijers stelt dat

er recentelijk – na een enkele decennia durende trend in de richting

van meer ‘toughness on crime’ – indicaties zijn voor een opleving van

de notie van de kinderlijke natuur van jeugdige delinquenten –

opnieuw geïnspireerd door kennis en inzichten afkomstig uit de
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gedragswetenschappen, maar nu ook uit de neurologie en uit hersen-

onderzoek.

Het artikel van Jaap Goedegebuure focust op de parallellen tussen de

recentelijk bedachte term ‘zinloos geweld’ en het literaire thema van

de ‘acte gratuit’ zoals ontwikkeld door de Franse modernistische

schrijver André Gide. Deze ‘willekeurige daad’ is tevens aanwezig in de

romans van Dostojewski, Camus en Arnon Grunberg. Bezien vanuit

een filosofisch perspectief kan de ‘acte gratuit’ in verband worden

gebracht met Nietzsches ‘Wille zur Macht’, maar ook met Batailles

interpretatie van geweld als expresse van de wil om taboes te doorbre-

ken en de grenzen tussen het profane en het heilige te overschrijden.

Ten slotte zet Geert Corstens vanuit zijn ervaring bij de Hoge Raad zijn

optimistische visie op de mens uiteen. Hij is van mening dat rechters

zich er altijd bewust van zouden moeten zijn dat verdachte en veroor-

deelde mensen een positieve benadering verdienen – ook als dit in

tegenspraak lijkt met de statistische gegevens over recidive. Cynisme

is een houding die strafrechters niet zouden moeten overnemen. Ech-

ter, het strafrecht dient oog te hebben voor de belangen van de

samenleving, van slachtoffers en van verdachte en veroordeelde men-

sen. Soms is een strenge straf noodzakelijk ter onderstreping van de

regels waaraan we moeten gehoorzamen. Maar ook in die gevallen

dient de rechter zich af te vragen of er plaats is voor hoop. Meedogen-

loosheid is geen goede houding voor een rechter. Overpeinzing en het

wegen van alle belangen in kwestie zijn noodzakelijk. En soms is ver-

geving passend.

Theo de Wit

Jacques Claessen *

* Gastredacteur prof. dr. Theo de Wit is als universitair docent sociale en politieke filosofie
en bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen ver-
bonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Gastredac-
teur mr. dr. Jacques Claessen is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij rech-
ter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg en redacteur van de Nieuwsbrief Strafrecht
en het Tijdschrift voor Herstelrecht.
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Over mens- en wereldbeelden en
hun bijbehorende misdaadrecht

J.A.A.C. Claessen *

‘In ieder van ons zit een stukje van de duif gekneed, samen met de elemen-

ten van de wolf en de slang.’

David Hume

Ons misdaadrecht ligt ingebed in een bepaald mens- en wereldbeeld

(Claessen 2010, p. 519). Wellicht vormt deze constatering een open

deur. Niettemin duurde het voor mijzelf enkele jaren alvorens ik de

consequenties ervan ten volle begon te beseffen. Zij houdt in dat een

andere visie op mens en wereld noodzakelijk tot een ander misdaad-

recht leidt. Nu ons mens- en wereldbeeld aan verandering onderhevig

is, geldt hetzelfde voor ons misdaadrecht. In deze bijdrage wordt

beschreven hoe onze visie op mens en wereld door de eeuwen heen is

veranderd en welke wijzigingen zich onder invloed daarvan in ons

misdaadrecht hebben voorgedaan. Gezien de beperkte omvang van

deze bijdrage is gekozen voor een macroperspectief, waarbij af en toe

wordt ingezoomd. Aan het einde van deze bijdrage wordt gepleit voor

een nieuw mens- en wereldbeeld én misdaadrecht. Hoewel kritiek op

de hier bewandelde denkroute alleszins mogelijk is, verzoek ik de lezer

om een open geest en de durf om vertrouwde paden voor een moment

te verlaten.

Moderniteit

Het publieke strafrecht dat zich aan het einde van de Middeleeuwen in

de westerse wereld begon te ontwikkelen en dat met Napoleon tot

volle bloei kwam, ligt ingebed in een mens- en wereldbeeld dat in de

* Mr. dr. Jacques Claessen is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij rechter-
plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg en redacteur van de Nieuwsbrief Strafrecht en
het Tijdschrift voor Herstelrecht.
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Renaissance en Verlichting vorm heeft gekregen. Welbeschouwd gaat

het om twee mens- en wereldbeelden (Claessen 2013, p. 123-124).

Immers, het strafrecht wordt gerechtvaardigd op basis van vergel-

dings- en preventietheorieën en aan elk van beide theorieën ligt een

ander mens- en wereldbeeld ten grondslag. Dit kan worden geïllus-

treerd aan de hand van het ideeëngoed van de retributivist Kant res-

pectievelijk de utilitarist Bentham. Terwijl Kant uitgaat van het

bestaan van een niet gedetermineerde, morele realiteit ‘boven’ de zin-

tuiglijk waarneembare werkelijkheid, aanvaardt Bentham slechts het

bestaan van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid die causaal

gedetermineerd is. In laatstgenoemde realiteit is geen ruimte voor

wilsvrijheid, schuld en verantwoordelijkheid en dientengevolge ook

niet voor vergelding. Met onder anderen Beccaria meent Bentham dat

de mens een homo economicus is die voortdurend zijn eigen geluk/

genot nastreeft, terwijl hij leed/pijn tracht te vermijden. Op dit feite-

lijke gegeven baseert hij vervolgens zijn utilistische moraal (‘het groot-

ste geluk voor het grootste aantal mensen’) en zijn op preventie

gerichte straftheorie (ter bewerkstelliging van ‘het grootste geluk voor

het grootste aantal mensen’ is soms straf(dreiging) nodig). Anders dan

Kant beschouwt Bentham misdaad niet als een immorele daad die

dient te worden vergolden ter herstel van het evenwicht, maar als een

sociaal risico dat door middel van straf(dreiging) onder controle dient

te worden gebracht (Foqué & ’t Hart 1990, p. 16-17). Volgens Kant

dient de mens – voor zover hij deel uitmaakt van de ingedetermi-

neerde, morele realiteit – wel wilsvrij te worden geacht en als wilsvrij

wezen dient hij voor zijn aan schuld te wijten misdaden verantwoor-

delijk te worden gehouden door middel van vergelding.1

Hoewel beide mens- en wereldbeelden invloed hebben uitgeoefend

op de ontwikkeling van het strafrecht, heeft de visie van Bentham in

de loop van de tijd de hegemonie opgeëist. Eigenlijk was het even-

wicht tussen Kant en Bentham reeds tijdens het hoogtepunt van de

Verlichting aan het wankelen geraakt. Hieraan was Kant zelf debet. In

zijn Kritik der reinen Vernunft (1781) had hij namelijk uiteengezet dat

de realiteit ‘boven’ de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid (de

noumenale wereld oftewel das Ding an sich) onkenbaar is voor de

1 De Verlichting leidde tot twee mens- en wereldbeelden, omdat de mens tijdens de Ver-
lichting enerzijds werd verheven tot ‘heer der schepping’ en anderzijds werd gereduceerd
tot ‘een wezen dat quasimechanisch reageert op externe prikkels’ en niet wezenlijk ver-
schilt van de rest van de natuur (Kinneging 2005, p. 465-466). Zie over de dialectiek van
de Verlichting: Abicht 2007; Foucault 2007; Claessen 2013.
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aardse mens, nu diens zintuigen en rede – dé ‘instrumenten’ van de

moderne wetenschap – ongeschikt zijn om deze transcendente werke-

lijkheid te doorgronden. De noumenale wereld werd daarmee een

kwestie van geloof, aangezien Kant het bestaan van een ‘instrument’

waarmee das Ding an sich wél geschouwd zou kunnen worden (het

‘oog van contemplatie/meditatie’), ontkende. Met zijn bekende ‘boe-

delscheiding’ wilde Kant het geloof in een buitenzintuiglijke werkelijk-

heid redden. Sterker nog, hij had dit geloof hard nodig ter onderbou-

wing van zijn ideeën omtrent God, de ziel, wilsvrijheid, de categori-

sche imperatief en vergelding, ook al baseerde hij zich naar eigen zeg-

gen op de praktische rede.2 Feitelijk stond Kant evenwel aan de wieg

van denkers die een dergelijk geloof zouden afdoen als ‘nonsense

upon stilts’ – om in benthamiaanse termen te spreken. Voor metafy-

sica was na Kant nauwelijks nog ruimte. Fichte, Hegel en Schelling

waren de laatste grote metafysici en hoewel hun ideeën mystiek aan-

doen, hadden ook zij geen uitdrukkelijke kennis van ‘het oog van con-

templatie/meditatie’, waardoor ook hun ideeën op drijfzand geba-

seerd leken. Terwijl Schopenhauer onder invloed van het boeddhisme

een belangrijke aanzet gaf om das Ding an sich met/als ‘das bessere

bewußtsein’ werkelijk op mystieke wijze te interpreteren, waren het

Nietzsche, Feuerbach, Darwin, Marx en Freud die aan God (lees: de

buitenzintuiglijke realiteit) de doodsteek zouden toebrengen. Gevolg

was dat de zintuiglijk waarneembare wereld overbleef, waarop Bent-

ham zijn mens- en wereldbeeld én zijn moraal en strafrecht had geba-

seerd.

Kant moet dus worden geplaatst aan het einde van een zeer oude

metafysische traditie die in het Westen begon met denkers als Pytha-

goras, Parmenides en Plato,3 terwijl Bentham midden in het moderne

wetenschappelijke discours staat dat tijdens de Renaissance aanving

met wetenschappers als Galileï en sindsdien alleen maar invloedrijker

is geworden. Galileï die de wereld beschouwde als een onbezield ‘uur-

werk’ dat met zintuigen en rede kan worden blootgelegd en begrepen,

geldt als wegbereider van het moderne mens- en wereldbeeld, geken-

2 De praktische rede houdt zich bezig met beantwoording van de vraag ‘hoe goed te han-
delen?’, de instrumentele rede met beantwoording van de vraag ‘met welk middel kan een
bepaald doel worden bereikt?’

3 Deze traditie werd tijdens de klassieke Oudheid voortgezet door o.a. Augustinus en Ploti-
nus, tijdens de Renaissance door o.a. Ficino en Pico della Mirandola. Let wel: anders dan
Kant gingen deze denkers ervan uit dat de buitenzintuiglijke werkelijkheid door middel
van bewustzijnsontwikkeling wel kenbaar is.
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merkt door mechanicisme, materialisme, reductionisme en determi-

nisme. Het gaat hierbij om een visie die doorklinkt in het werk van de

politiek filosoof Hobbes, die in navolging van Machiavelli stelde dat

het doel de middelen heiligt c.q. dat de vorst/staat ter realisering van

een veilige samenleving een afschrikwekkend strafrecht dient te han-

teren. Het was Hobbes’ landgenoot Bacon die opriep de verkregen

kennis van de stoffelijke wereld aan te wenden ter beheersing van de

natuur (‘kennis is macht’). Hoewel de mens door veel verlichtingsden-

kers nog een bijzondere positie werd toegedicht – zo gingen Descartes

en Kant ervan uit dat de mens wél een onsterfelijke ziel bezit – verwerd

hij na verloop van tijd tot een al even onbezield object als de rest van

het ‘uurwerk’, waarin hij als atoomachtig radertje mechanisch functio-

neert. Naarmate de kennis van l’homme machine toenam, kon ook

deze onder controle worden gebracht. Dat is te zien bij de uitdenker

van het panopticon, Bentham: de mens als homo calculus kan door

middel van straf(dreiging) in toom worden gehouden. Wereld en mens

raakten ‘onttoverd’ met als gevolg een ‘halvering’ van het mens- en

wereldbeeld: de wetenschap stelde zich in de loop van de negentiende

en twintigste eeuw op het onbewijsbare standpunt dat buiten de zin-

tuiglijk waarneembare werkelijkheid niets (zelfstandigs) bestaat.4

Het moderne mens- en wereldbeeld is daarenboven – op basis van

‘empirisch onderzoek’ – door verscheidene denkers negatief inge-

kleurd: de mens is niets anders dan een homo egocentricus. Deze visie

is afkomstig van Hobbes (‘homo homini lupus est’), Smith (de mens

streeft zijn eigenbelang na), Nietzsche (de mens is wil tot macht), Dar-

win (‘survival of the fittest’5) en Freud (de mens neigt naar agressie).

Vanzelfsprekend waren er ook moderne denkers die een positiever of

genuanceerder mensbeeld eropna hielden, zoals Rousseau respectie-

velijk Hume. Zelfs de onverbeterlijke pessimist Schopenhauer onder-

kende dat, ofschoon het karakter van de mens vooral bestaat uit ego-

ïsme en boosaardigheid, ook compassie een menselijke drijfveer is

(Schopenhauer 2010). Niettemin zijn het de vijf eerdergenoemde den-

kers die het moderne mens- en wereldbeeld hebben ingekleurd

(Krznaric 2014, p. 35-39). Deze invulling vormt eveneens een belang-

rijke impuls voor een utilistisch strafrecht. Immers, wanneer ervan uit

4 De wiskunde als zuiver redelijke aangelegenheid lijkt een uitzondering op deze regel te
vormen.

5 Welbeschouwd was het Darwins volgeling Spencer die het adagium ‘survival of the fittest’
introduceerde en dit vervolgens interpreteerde als ‘overleving van de sterksten’.
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wordt gegaan dat de mens van nature een egocentrisch en boosaardig

wezen is, dan dient zijn gedrag van buitenaf te worden gestuurd door

middel van beloning en straf, waarbij strafrecht vanzelfsprekend uit-

sluitend focust op straf. Zonder deze ‘beteugelende mechanismen’

zou de mens ‘een woest beest’ zijn (Krznaric 2014, p. 38). Om ‘een oor-

log van allen tegen allen’ te voorkomen moet de staat/vorst volgens

Hobbes door middel van het strafrecht meedogenloos optreden. Hoe-

wel Bentham een humaner strafrecht voorstond, impliceren ook zijn

ideeën disciplinering, beheersing en controle van de mens. Door stel-

selmatige toepassing van het ‘beloon-en-straf-model’ raakt de mens

evenwel verwijderd van zijn ware natuur, volgens welke de mens niet

alleen een homo egocentricus, maar ook een homo empathicus is

(Krznaric 2014).6 De mens is zowel wolf en slang als duif, aldus Hume.

Doordat genoemd ‘beloon-en-straf-model’ uitsluitend focust op wolf

en slang en het voorts tot manipulatie van en competitie tussen men-

sen leidt, kan de mens alsnog verworden tot het ‘monster’ waarvoor

hij wordt gehouden, maar dat hij van nature niet is (Breton & Lehman

2001).

Premoderniteit

Zoals gezegd is het publieke strafrecht pas met de komst van Napo-

leon tot volle bloei gekomen. Wat nu als Napoleon een Maori was

geweest (Jensma 2012)? Dan hadden we wellicht nog steeds een pre-

modern misdaadrecht gehad. De gebruikelijke manier om op misdaad

te reageren bestond in de premoderniteit uit private conflictoplossing.

Primair werd door overheid en/of geestelijkheid tussen conflictpar-

tijen bemiddeld over herstel van schade en relaties. Subsidiair – wan-

neer onderhandelingen op niets uitliepen – mocht het slachtoffer pro-

portioneel wraak nemen op de dader. Private wraak bleef vaak achter-

wege uit angst voor wederwraak. Vergelding van overheidswege bleef

doorgaans eveneens uit, omdat de overheid over onvoldoende midde-

len beschikte.

Naast deze praktische redenen zijn er ook andere verklaringen voor de

beteugeling van geweld in deze tijd. Het is van belang te beseffen dat

het premoderne mens- en wereldbeeld religieus van aard is. Toen het

6 Wellicht kan beter worden gesproken van homo sympathicus of homo altruisticus.
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christendom in de vierde eeuw staatsgodsdienst werd in Europa, was

de invloed ervan voortaan op alle domeinen in de samenleving gege-

ven. De invloed van de Bijbel op moraal en misdaadrecht mag dan ook

niet worden onderschat. Volgens de oudtestamentische regel ‘oog om

oog, tand om tand’ behoort een reactie op een gepleegde misdaad

proportioneel te zijn; het evenwicht moet worden hersteld, er mag

geen nieuwe disbalans ontstaan. Uit onderzoek blijkt bovendien dat

de lex talionis moet worden geïnterpreteerd als ‘een oog om de scha-

devergoeding van een oog en een tand om de schadevergoeding van

een tand’ (Bianchi 1985, p. 32-33). De talio staat derhalve voor propor-

tionaliteit én subsidiariteit: indien geweld kan worden voorkomen,

dan heeft dat de voorkeur.

In het Oude Testament ligt voorts een justitia salutativa – een op

behoud van de dader en verzoening gerichte gerechtigheid – besloten.

Reacties op misdaad dienen (mede) te zijn gericht op de bewerkstelli-

ging van een innerlijke ommekeer (teshuvah) bij de dader, waaruit

berouw en de wil tot Wiedergutmachung voortvloeien. Het Nieuwe

Testament roept op tot (onvoorwaardelijke) vergeving. Hoewel de

praktijk weerbarstiger is dan de theorie, kan niettemin worden gesteld

dat verzoening en harmonie idealen waren in de middeleeuwse chris-

telijke samenleving en derhalve in het toenmalige misdaadrecht. Dit

premoderne misdaadrecht is overigens geen exclusief westers feno-

meen. Het heeft overal ter wereld bestaan en bestaat nog steeds in

premoderne niet-westerse culturen.

Afwijzing van geweld

Het premoderne misdaadrecht ligt ingebed in een mens- en wereld-

beeld dat, zoals opgemerkt, religieus van aard is. Terwijl uit naam van

God vele gruwelijkheden zijn begaan, geldt dat geweld werd afgewe-

zen door alle mystici die aan de basis staan van religie (Boeddha,

Laozi, Christus, enzovoort). Iemand opzettelijk schaden achtten zij in

strijd met de Gulden Regel: ‘Behandel een ander, zoals je zelf behan-

deld wilt worden.’ De regula aurea, die evenals de lex talionis univer-

seel is, staat centraal binnen elke levensbeschouwing, zo ook in het

christendom. Zij wortelt in wat in het voorgaande ‘de buitenzintuig-

lijke werkelijkheid’ is genoemd en wat hierna ‘de ultieme werkelijk-

heid’ wordt genoemd. Deze realiteit die verschillende namen kent

(Brahman, Nirvana, Tao, God, enzovoort), vormt namelijk de grond-
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slag van universele broederschap. Deze uitspraak verdient toelichting.

Boeddha, Laozi, Christus en alle andere mystici zijn mensen die één

zijn geworden met een realiteit die door hen als authentieker wordt

ervaren dan de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, dat wil zeggen

de wereld van het waakbewustzijn. Ook wordt wel gesteld dat zij de

werkelijkheid niet vanuit een egocentrisch maar vanuit een transper-

soonlijk bewustzijn ervaren. Hoewel de ultieme werkelijkheid voorbij

rede en taal ligt, wordt zij door mystici steevast omschreven als een

realiteit van eenheid. Mystici ervaren dat zij met iedereen/alles ten

diepste verbonden zijn. Uit de ontmaskering van afgescheidenheid als

illusie vloeien universele liefde en compassie voort. Feit is echter dat

de mystieke traditie sinds het einde van de Middeleeuwen in de wes-

terse wereld in de marge is beland. Sterker nog: gedreven door

machtswellust was het juist de kerk van Rome die uit naam van God

de Gulden Regel met voeten zou treden. Rond 1200 stond het christen-

dom met de invoering van de inquisitie zelfs aan de wieg van het

publieke strafrecht.

Oosterse religies

Mystiek ligt meer aan de oppervlakte in oosterse religies, zoals het hin-

doeïsme. Zo bieden de Upanishaden – oude hindoegeschriften – de

mens een weg (yoga) om vanuit de stoffelijke wereld op te klimmen

naar de ultieme werkelijkheid (Brahman). Het doel is de mens te here-

nigen met de bron waaruit alles voortvloeit. In verschillende dialogen

tussen leraar/leerling en vader/zoon wordt uiteengezet dat de wereld

van het waakbewustzijn wordt gekenmerkt door dualiteit (subject/

kenner versus object/gekende) en discursief denken (stap-voor-stap-

redeneringen).

Naast de wereld van het waakbewustzijn bestaat de wereld van de

droom en die van de diepe, droomloze slaap (tweede en derde

bewustzijnstoestand). Tijdens de diepe, droomloze slaap is er geen ik-

bewustzijn, is alle dualiteit verdwenen en is het bewustzijn terugge-

keerd tot de bron waaruit het is voortgekomen. Brahman wordt dan

echter niet bewust ervaren. Dat gebeurt wel in de vierde bewustzijns-

toestand. Brahman is volgens mystici één en ondeelbaar en staat dien-

tengevolge niet los van de andere bewustzijnstoestanden, integendeel:

Brahman omvat en overstijgt deze, immers: ‘Al wat is, is Brahman.’ Er

is sprake van een panentheïstisch wereldbeeld: Brahman is zowel
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transcendent als immanent, wat betekent dat ook de stoffelijke wereld

sacraal is. Brahman is in ieder wezen individueel aanwezig. Deze god-

delijke kern heet Atman. Micro- en macrokosmos zijn niet te scheiden,

zoals blijkt uit de woorden ‘Tat tvam asi’: ‘Dat ben jij’ c.q. ‘Brahman is

Atman’ (Van Vledder 2000).

Dat de vierde bewustzijnstoestand samenhangt met universele broe-

derschap en moraliteit, blijkt ook uit een toespraak van Swami Viveka-

nanda, waarin deze hindoemysticus onderscheid maakt tussen het

onbewuste/instinctief zintuiglijke/dierlijke, het bewuste/redelijke/

menselijke en het bovenbewuste/contemplatieve/goddelijke gebied:

‘Er is een kleine cirkel waarin de menselijke rede zich moet bewegen. Zij

kan daar niet buiten gaan. (…) Al onze ethische theorieën, al onze morele

houdingen, alles wat goed en verheven in de menselijke natuur is, dat alles

is gevormd naar de antwoorden die van buiten de cirkel zijn gekomen. (…)

De gehele zin van het menselijke leven kan in dat ene woord, onzelfzuch-

tigheid, uitgedrukt worden. Waarom zouden wij onzelfzuchtig zijn? (…) Het

antwoord is, dat deze wereld slechts een druppel in een oneindige oceaan

is, een schakel in een oneindige keten. Waar haalden diegenen, die onzelf-

zuchtigheid predikten en haar aan de mensheid leerden, dit idee vandaan?

(…) Wanneer wij de geschiedenis bestuderen, zien wij dat al de grote

leraars van religie (…) één feit gemeen hadden. Zij maken er aanspraak

op, (…) dat deze kennis tot hen is gekomen van generzijds, niet door hun

redelijk vermogen. Wat leert de wetenschap der yoga? Zij leert, dat zij gelijk

hadden met de bewering, dat al deze kennis (…) uit hun innerlijk voort-

kwam. De yogi leert, dat de geest een hoger plan van bestaan heeft, boven

de rede, een bovenbewuste toestand en wanneer de geest in die hogere

toestand geraakt, dan komt deze kennis, boven de rede gelegen, tot de

mens.’ (Dijkstra 2009)

Gandhi en het misdaadrecht

Voor de betekenis van deze inzichten voor het misdaadrecht kunnen

we te rade gaan bij Mahatma Gandhi.7 Misdaad komt volgens deze

‘Grote Ziel’ voort uit onwetendheid (avidya) c.q. de illusie van afge-

7 De hindoemysticus Sri Nisargadatta Maharaj schrijft: ‘Straf is gelegaliseerde misdaad. Als
je een maatschappij inricht op het voorkomen van misdaad in plaats van op wraakneming,
dan zou er maar weinig misdaad zijn. De paar uitzonderingen worden dan medisch
behandeld als producten van een ongezonde geest en een ongezond lichaam’ (Nisarga-
datta 2004, p. 850).
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scheidenheid. Reacties op misdaad dienen primair te zijn gericht op

‘behandeling’ en ‘genezing’ daarvan. Mensen die misdaden plegen,

zijn in de ogen van Gandhi niet zozeer bad, als wel mad. Welbe-

schouwd staat bij Gandhi ‘zelf-ontwikkeling’ centraal, wat in beginsel

bij ieder mens mogelijk is, nu iedereen een goddelijke kern (Atman)

bezit. Het middel om de waarheid (satya) oftewel Brahman te berei-

ken, is geweldloosheid (ahimsa). Ahimsa wortelt namelijk in het

inzicht van verbondenheid, terwijl geweld (himsa) tegen de waarheid

indruist. Daarom dienen mensen die misdaden plegen, geweldloos tot

inzicht te worden gebracht. Straf c.q. intentionele leedtoevoeging

keurt Gandhi af, omdat zij een vorm van geweld is: ‘An eye for an eye

only ends up making the whole world blind.’ Niet alleen misdaad,

maar ook straf komt voort uit onwetendheid; zowel daders als hun

wrekers zijn mad. Gandhi is evenwel geen tegenstander van

dwang(verpleging), zolang er een geweldloze c.q. niet-schadende

maar helpende intentie achter schuilgaat; hij maakt onderscheid tus-

sen echt en schijnbaar geweld, waarbij het bewustzijn achter het

gedrag bepaalt in welke categorie het gedrag thuishoort.

Gandhi onderkent overigens dat in een onverlichte samenleving

geweld soms onvermijdelijk zal zijn. Indien de mens moet kiezen tus-

sen geweld of niet-reageren op misdaad uit lafheid, dan moet hij kie-

zen voor geweld, nu op misdaad moet worden gereageerd. Het ideaal

is niet straf (danda), maar berouw en boetedoening (prayascitta)

voortkomend uit ‘zelf-inzicht’. Voor Gandhi zelf is ‘a clear confession

combined with a promise never to commit the sin again’ voldoende.

In premodern India bestond voor vrijwel elke misdaad een min of

meer gecodificeerde manier om haar uit te boeten, waarbij tevens

aandacht werd besteed aan de persoon van de dader; na uitboeting

had straf geen zin meer. Gandhi, die weinig fiducie had in het westerse

strafrecht, mede omdat het mensen tegen elkaar opzet, moedigde

mensen aan om hun conflicten zo veel mogelijk – met hulp – zelf op te

lossen. In het aangezicht van de ander kan ‘zelf-inzicht’ doorbreken.

Boeddhisme en misdaadrecht

Eenzelfde traditie bestond in Tibet vóór 1959. Alvorens aandacht te

besteden aan het premoderne Tibetaanse misdaadrecht, dient eerst

iets te worden gezegd over het boeddhistische mens- en wereldbeeld.

Volgens Boeddha is het leven ontwricht en vol lijden (dukkha). De
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oorzaak hiervan is de begeerte van het ego dat streeft naar afzondering

(tanha), terwijl de ultieme werkelijkheid (Nirvana) één en ondeelbaar

is. De remedie is het overwinnen van tanha. Daartoe dient het acht-

voudige pad. Dit zijn Boeddha’s vier edele waarheden. Evenals in het

hindoeïsme treffen we in het boeddhisme een weg aan die voert van

de alledaagse realiteit van het ego-bewustzijn (samsara) naar wat in

het hindoeïsme Brahman en in het boeddhisme ook wel leegte

(Sunyata) wordt genoemd, waarmee wordt bedoeld ‘leeg van een

afzonderlijk zelf’ (Anatman). Onderdeel van het achtvoudige pad is

– naast het juiste handelen en de juiste concentratie – het juiste inzicht

(prajna) door het overwinnen van onwetendheid (avidya). Inzicht

wordt verkregen door eenwording met de ultieme werkelijkheid die in

de vorm van de Boeddhanatuur de essentie van ieder wezen uitmaakt.

Inzicht gaat gepaard met universeel mededogen. De Dalai Lama ver-

telt ons wat deze wijsheden betekenen voor het misdaadrecht. Evenals

Gandhi houdt hij een pleidooi voor vergelding van kwaad met goed,

waarbij ‘goed’ staat voor gedrag dat voortvloeit uit het inzicht van ver-

bondenheid. In zijn eigen woorden: ‘Our prime purpose in this life is

to help others and if you can’t help them, at least don’t hurt them.’

We zien de focus op ‘transformatie’ expliciet terug in de Angulimala

Soetra, waarin Boeddha de seriemoordenaar Angulimala geweldloos

tot inkeer weet te brengen.8 Uit deze soetra kan worden afgeleid dat de

hervorming van de dader centraal staat, dat geweldloosheid de voor-

keur heeft en dat er geen ruimte is voor straf c.q. proportionele wraak.

Er volgt echter meer uit deze soetra. Nadat Angulimala een innerlijke

ommekeer heeft ondergaan, besluit hij monnik te worden en bereikt

hij al snel verlichting. Niettemin wordt hij op een dag door een woe-

dende menigte gestenigd. Boeddha maakt Angulimala duidelijk dat

niemand de karmische consequenties van zijn daden gepleegd vóór

verlichting kan ontlopen. Echter, de woedende menigte die Anguli-

mala stenigt, laadt daarmee zelf ook negatief karma op zich. Evenals

Gandhi neemt Boeddha genoegen met de hervorming van de dader en

de daaruit voortvloeiende belofte nooit meer te zullen zondigen. Uit

de soetra volgt evenwel dat dit onvoldoende is in een onverlichte

samenleving. Er lijkt minstens een vorm van herstel/boetedoening

nodig alvorens tot verzoening te kunnen komen. Nu dit niet is

gebeurd, gaat de menigte over tot eigenrichting.

8 Een soetra is een verhaal verteld door of over Boeddha. In dit geval gaat het om een ver-
haal over Boeddha.
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Hoe zit het met de boeddhistische praktijk? In haar boek The golden

yoke beschrijft Redwood French (2002) hoe conflictoplossing er in

Tibet tot 1959 uitzag. Ze schrijft:

‘conflict was viewed as an inherent quality in all societies in samsaric exis-

tence – unavoidable until all humans reach nirvana. The range of conse-

quences to society from acts of violence and conflict was potentially great,

and Tibetans took every measure available to rectify the disharmony (…).

The goal of legal proceeding was to calm the minds and relieve the anger

of the disputants and then – through catharsis, expiation, restitution, and

appeasement – to rebalance the natural order. The jurisprudential concept

of consensus and the ritual procedure of conciliation in Tibet were also

thought to dispel anger and impede conflict.’ (p. 74)

Ze vervolgt:

‘In most circumstances the source of conflicts and disputes was thought to

lie in the mental afflictions of various actors. A primary purpose of trial pro-

cedure was to uncover mental states if possible, and punishment was

understood in terms of its effect upon the mind of the defendant. In a pro-

found way, Tibetans saw no possible resolution to a conflict without calm-

ing the mind to the point at which the individuals involved could sincerely

agree to conclude the strife. Ultimately, unless each individual’s con-

science, or mind, eliminated its anger, no cessation of difficulty was feasi-

ble. Thus, the goal of the legal system was to calm the mind.’ (p. 76)

De Tibetanen beschikten over de volgende procedures om conflicten

op te lossen: ‘internal settlement’, ‘conciliation’, ‘visits to an official at

home’ en ‘an official court proceeding’. Aangezien een officiële rechts-

procedure erg formeel, langdradig en duur was, werd zo mogelijk

gekozen voor de drie genoemde ‘internal rituals’. Daar waren ook

andere voordelen aan verbonden, waaronder het voorkomen van

gezichtsverlies, de ruimte om via consensus tot een overeenkomst te

komen en het vermijden van lijfstraffen die uitsluitend in een officiële

rechtsprocedure konden worden opgelegd.

Wanneer het een ernstig misdrijf zoals moord betrof, kon echter niet

worden volstaan met private conflictoplossing. Het was dan aan de

rechter om te oordelen over bewijs en sanctie. Totdat de XIIIe Dalai

Lama deze afschafte, behoorden ook lijf- en doodstraffen tot het sanc-
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tiearsenaal. In de door Redwood French (2002) beschreven moordzaak

worden schadevergoeding en straf gecombineerd. Ze schrijft:

‘Unlike the wergild system of Teutonic times, in which the money paid to

the victim’s relatives rendered the offender relatively free from other pay-

ments, punishment, and acts of revenge, the Tibetans’ practice reflected a

much more complex view of how society should regain its balance follow-

ing a murder. They saw multiple possible victims of a socially violent act:

the spouse of the deceased, the children, the employer or lord, the local

temple or monastery, and the community. To correct this disadvantaged

positions of these five persons or groups, the law codes listed additional

payments.’ (p. 303)

Ze vervolgt:

‘Furthermore, according to the Tibetan view, in addition to paying (…) resti-

tution, the murderer still deserved both physical punishment and rehabilita-

tion. The payments compensated the community and the victim’s family,

but it was necessary to ensure that the criminal would not repeat the act.

Tibetan judges cited as a primary consideration in their decision-making

the need to impress upon the defendant the folly of repetition. In the

absence of mitigating factors, most murderers were whipped (…) and often

given some other temporary form of Tibetan punishment as well, such as

wearing leg irons, serving more jail time, or performing labor on someone

else’s land for a specified period.’ (p. 304)

Rehabilitatie vond in de beschreven strafzaak plaats door de dader na

zijn straf naar een ander deel van Tibet te brengen, waar hij een stuk

land kreeg om daar – onder toezicht – een nieuw bestaan op te bou-

wen. Ook al blijkt de Tibetaanse praktijk weerbarstiger dan de boed-

dhistische leer, straf was in premodern Tibet primair bedoeld ‘to steer

the criminal from recidivism by promoting mindfulness’. Ook karma9

speelde bij bestraffing een rol: ‘a judge’s motivation in sentencing had

to be correct if he was to avoid taking on the negative karmic aspects

of his action’ (p. 316). ‘Whatever punishment is given, it is due to the

9 Hoewel ‘karma’ letterlijk ‘handeling’ of ‘daad’ betekent, verwijst dit concept doorgaans
naar de wet van oorzaak en gevolg oftewel actie en reactie; karma betreft dan zowel de
daad als het gevolg daarvan.



22 Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 5, 2015

karma of the criminal, and I think of this and hope that he will become

a better person’, aldus een oud-rechter (p. 319).

Plato

Wanneer we nu terugkeren naar het Westen, niet naar het joods-chris-

telijke maar naar het platoonse mens- en wereldbeeld, dan zien we dat

Plato in wezen eenzelfde visie eropna hield als genoemde mystici. Ook

volgens deze Griekse wijsgeer is de zintuiglijk waarneembare wereld

niet al wat er is. In zijn grotallegorie plaatst hij de alledaagse werkelijk-

heid als een schaduwwereld tegenover de licht- oftewel Ideeënwereld.

Terwijl Plato door veel moderne interpretatoren voor een dualist

wordt gehouden, is hij welbegrepen een panentheïst. Plato’s werk

bevat een inwijdingsweg naar ‘een dimensioneel rijkere Werkelijkheid,

die onze hele bekende ervaringswereld oneindig transcendeert, maar

dan zo dat die bekende wereld als een deelgebied binnen die rijkere

Werkelijkheid toegankelijk blijft’ (Duintjer 2002, p. 44). Het gaat dus

niet om ‘een andere wereld’ in plaats van ‘onze gewone wereld’, maar

om ‘een surplus dat onze gewone ervaringswereld rondom omvat en

doordringt’ (p. 44). Ten opzichte van ‘onze gewone wereld’ is ‘die rij-

kere Werkelijkheid’ niet alleen ‘hoger’, maar evenzeer ‘wijder en die-

per’. Daar bevindt zich ‘het voedsel voor het meest goddelijke deel van

de ziel: de schouwende geest (nous)’ (p. 56-57).

Plato houdt het voor mogelijk om ‘de universele Waarheid’ intuïtief te

schouwen tijdens het aardse leven en het is vervolgens het discursieve

verstand dat als instrument kan dienen ter articulatie van wat intuïtief

schouwend is opgevangen. Ook nu kan worden gesproken van ver-

schillende bewustzijnsniveaus in plaats van verschillende werkelijkhe-

den: ‘Wat wij gewoonlijk “bewustzijn” noemen is (…) veeleer een ein-

dige specialisatie van een onuitputtelijk bewustzijn. In dit vooraf-

gaande bewustzijn, dat getuige is van wat dan ook, ligt de principiële

broederschap en zusterschap van alle mensen besloten’ en het is dan

ook van belang ‘ons eindige bewustzijn af te stemmen op die vooraf-

gaande Openheid die allen verbindt’; meditatie en handelen conform

de Gulden Regel leiden in die richting (p. 46). Ook nu wordt een ver-

band gelegd tussen de ultieme werkelijkheid, universele broederschap

en moraliteit.

De opvattingen van Plato over misdaad en straf sluiten eveneens aan

bij die van mystici. Zo laat Plato zijn leermeester Socrates in de Poli-
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teia met ene Polemarchos discussiëren over de vraag wat goed gedrag

is. Polemarchos antwoordt ‘dat een mens zich goed gedraagt, wanneer

hij zijn medemens geeft wat hij hem verschuldigd is’, en dat betekent

‘dat je aan je vrienden uitsluitend positieve dingen verschuldigd bent’.

Hierop stelt Socrates de volgende vraag: ‘En hoe zit het met een vij-

and? Moet je die ook altijd de behandeling geven die je hem schuldig

bent?’ Polemarchos antwoordt: ‘Zeker. En wat je een vijand schuldig

bent, is wat een vijand verdient: iets negatiefs.’ Socrates is niet over-

tuigd en hij vraagt of het wel goed kan zijn om iemand te benadelen.

Het antwoord dat hij krijgt, is voorspelbaar: je moet je vijanden altijd

tegenwerken en benadelen. Maar, zo werpt Socrates tegen, wordt een

mens niet alleen maar slechter, wanneer hij door zijn medemens

slecht wordt behandeld? En gaat een slechter geworden mens zich niet

alleen maar nog slechter gedragen? Beide vragen beantwoordt Pole-

marchos bevestigend. Socrates zet het gesprek voort: ‘Maar hoe kan

een goede handeling nu ooit slechte resultaten opleveren?’ Goed

gedrag kan nooit ertoe leiden dat een mens slechter wordt en zich

slechter gaat gedragen. Polemarchos, inmiddels uit het lood geslagen,

beaamt dit. Socrates besluit de conversatie als volgt:

‘We stellen dus vast dat een mens zich niet goed gedraagt als het een

ander ten gevolge van zijn gedrag slecht gaat, ook al is die ander een vij-

and. (…) Als iemand dus zegt dat goed gedrag inhoudt dat men zijn mede-

mensen behandelt zoals men hun verschuldigd is, en als dat voor hem dan

betekent dat een mens zijn vijanden slecht behoort te behandelen, dan

geeft hij daarmee blijk van gebrek aan inzicht, want we constateren dat het

nooit goed kan zijn iemand slecht te behandelen.’ (Plato 2005, p. 22)

Evenals Gandhi acht Socrates het beter onrecht te ondergaan dan

onrecht te doen; iemand kwaad doen is slecht voor de ziel. Volgens

Socrates doet overigens niemand willens en wetens kwaad: iemand

die kwaad doet, doet dat uit onwetendheid. Goed handelen komt

voort uit goed weten, wat een vorm van zich herinneren is. Socrates’

gesprekstechniek (maieutische methode) is gericht op activering van

tijdelijk vergeten kennis (Sluiter 2014).10

10 Dit impliceert overigens dat de ziel volgens Plato reeds leefde vóór de geboorte en voort-
leeft na de dood.
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Transmoderniteit

Gebleken is dat de moderne mens met zijn zintuigen en rede veel te

weten is gekomen over de stoffelijke werkelijkheid. Door het onbe-

kend raken met en het vervolgens ontkennen van (contemplatie/

meditatie als ‘instrument’ om) de ultieme werkelijkheid (te schouwen)

zag hij zich evenwel geconfronteerd met een onbezielde realiteit van

afgescheidenheid, gekenmerkt door mechanicisme, materialisme,

reductionisme en determinisme. Zijn opgedane kennis ging hij vervol-

gens aanwenden ter beheersing van de natuur en – toen bleek dat de

mens deel uitmaakt van diezelfde natuur – van zichzelf. Daarenboven

werd het mensbeeld door verscheidene invloedrijke moderne denkers

negatief ingekleurd: de mens is een egoïstisch en boosaardig wezen.

Dat alles vormde de voedingsbodem voor de ontwikkeling van een

preventiegericht publiek strafrecht dat de slang en de wolf in de mens

door middel van straf(dreiging) van buitenaf in toom moet zien te

houden.

De premoderne mens had zich daarentegen met behulp van contem-

platie/meditatie opgenomen gevoeld in een bezielde realiteit van ver-

bondenheid. Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat mystici

die aan de basis van religie stonden, uitzonderlijke mensen waren; zij

waren hun tijd ver vooruit – de doorsnee premoderne mens leefde

veelal op ‘onbewust/instinctief zintuiglijk/dierlijk niveau’.11 Niet

zozeer liefde weerhield hem na misdaad van het gebruik van geweld,

als wel angst voor contrageweld. Omdat de mystieke ervaring voor

velen onbereikbaar was, verwerden uitspraken van mystici vaak tot

dogma’s die door machtsbeluste vorsten/geestelijken naar hun hand

werden gezet en waaraan onderdanen blind moesten gehoorzamen.

Bovendien focuste het premoderne misdaadrecht niet uitsluitend op

innerlijke ommekeer, consensus en verzoening, het werd eveneens

gekenmerkt door lijf- en doodstraffen, godsoordelen en bijgeloof. Dit

vertoog is dan ook geen romantisch pleidooi voor een terugkeer naar

de premoderniteit, zo’n paradijs was zij ook weer niet. In plaats van

terug moeten we vooruit naar wat ik de ‘transmoderniteit’ noem: een

11 Gaat het te ver om te stellen dat mystici nog steeds hun tijd ver vooruit zijn en dat de
doorsneemens veelal nog steeds op een ‘onbewust/instinctief zintuiglijk/dierlijk niveau’
leeft?
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periode waarin premoderniteit en moderniteit worden omvat en over-

stegen.12

Hoewel de moderniteit in het voorgaande nogal negatief is afgeschil-

derd, ben ik mij ervan bewust dat zij de mens heeft bevrijd van bijge-

loof en dogma’s, statische hiërarchieën en verstikkend gemeenschaps-

denken. Trias politica, scheiding van kerk en staat en differentiatie van

kunst, ethiek en wetenschap zijn alle producten van diezelfde ‘Age of

Reason’. Ook heeft zij autonomie, vrijheid, pluraliteit, gelijkheid en

solidariteit als belangrijke waarden voortgebracht. Niettemin begin-

nen deze waarden ‘uitgehold’ te raken, nu de moderne wetenschap,

die sinds de negentiende eeuw de hegemonie heeft opgeëist, in pre-

scriptieve zin weinig zinnigs over moraal en misdaadrecht te zeggen

heeft. Voorts ontbeert de ratio ‘overtuigingskracht’. Daarvoor is iets

begeesterends nodig van buiten ‘de cirkel van de rede’. ‘Hoe groot het

vermogen van (…) de rede ook is, toch is zij te algemeen en machte-

loos en heeft ze (…) de intuïtie nodig. Terwijl bij de rede lange redene-

ringen moeten plaatsvinden, is de intuïtie directer en individueler. (…)

wie intuïtieve kennis bezit, ziet duidelijk en onmiddellijk God/Natuur

in alle individuele dingen en alle individuele dingen in God/Natuur’,

aldus Spinoza (Knol 2015, p. 72). Ook volgens Schopenhauer heeft

moreel gedrag het intuïtieve inzicht ‘Tat Tvam asi’ nodig (Schopen-

hauer 2010). Het is ‘Liefde (…) wat respect voor het mens-zijn leven

geeft, waardoor het meer is dan een lege dop’ (Nussbaum 2014, p. 25).

Mystiek

Religie dient opnieuw serieus te worden genomen; daarmee bedoel ik

niet geloof maar mystiek. Het is tijd voor ‘Durf te contempleren/medi-

teren!’ Met zijn zintuigen en rede kan de mens in de voetsporen treden

van Galileï en de stoffelijke wereld blootleggen, met contemplatie/

meditatie kan hij Boeddha navolgen ter ontdekking van de geestelijke

wereld. Terwijl ‘outrospectie’ tijdens de moderniteit tot volle bloei is

gekomen, is ‘introspectie’ op de achtergrond geraakt. Beide zijn even-

12 Premoderniteit en transmoderniteit dienen niet met elkaar te worden verward, wat eenvou-
dig kan gebeuren nu beide niveaus irrationeel zijn: de premoderniteit staat voor het onbe-
wuste/instinctief zintuiglijke/dierlijke niveau, de transmoderniteit voor het bovenbewuste/
contemplatieve/goddelijke niveau. De transmoderniteit omvat en overstijgt eveneens het
postmodernisme, gekenmerkt door deconstructivisme en nihilisme. De ‘leegte’ die in de
mystiek centraal staat, is geen nihilistische leegte, maar een leegte die tegelijkertijd ‘vol-
heid’ betekent.
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wel nodig om tot een ‘heel’ mens- en wereldbeeld te kunnen komen.

Het is dan ook goed om te zien dat zen, meditatie en ‘mindfulness’

momenteel in het Westen worden (her)ontdekt.13 Inmiddels wordt

‘mindfulness’ ook in verband gebracht met ‘law’ (Rogers 2014). Mys-

tici wijzen er, zoals gezegd, op dat mystieke ervaringen afgescheiden-

heid en egoïsme/boosaardigheid doen plaatsmaken voor verbonden-

heid en liefde; onze ‘kring van bekommernis’ wordt ruimer (Nuss-

baum 2014, p. 21). Contemplatie/meditatie kan bijdragen aan het ont-

wikkelen van de duif in de mens die wolf en slang van binnenuit ver-

drijft. Het kwaad is niets anders dan het ontbreken van het goede,

aldus vele mystici.

Voor het denken over misdaad en straf betekent dit dat vergelding van

kwaad met kwaad – waardoor wolf en slang hoogstens worden onder-

drukt en waarschijnlijk juist worden gevoed – wordt afgewezen. De

focus ligt op vergelding van kwaad met goed, waarbij ‘calming the

mind’ en innerlijke ommekeer centraal staan en van daaruit berouw

en Wiedergutmachung, evenals clementie, vergeving en verzoening.

Herstelgerichte praktijken die de homo empathicus in dader én slacht-

offer kunnen ontwikkelen, hebben daarom de voorkeur. Conflicten die

in een onverlichte samenleving altijd zullen bestaan, bieden kansen

tot persoonlijke groei; de mens is ‘bewustzijn-in-ontwikkeling’. Con-

flicten kunnen een mens doen kiezen voor het mystieke pad. Medita-

tie kan ertoe leiden dat conflicten anders worden ervaren en er anders

mee wordt omgegaan, bijvoorbeeld dat men kiest voor bemiddeling.

Ook bemiddeling zelf doet een beroep op de homo empathicus. Medi-

tatie en mediatie lijken iets met elkaar gemeen te hebben: beide kun-

nen de duif in de mens doen ontwaken en groeien.

Duurzame conflictoplossing

We dienen evenwel te beseffen dat de moderniteit pas vijf eeuwen oud

is. De transmoderniteit zal dan ook nog wel even op zich laten wach-

ten. Echter, wanneer conflictpartijen – na goed te zijn geïnformeerd –

willen bemiddelen en willen afzien van geweld, dan dient daar ruimte

voor te zijn. Straf c.q. proportionele wraak na misdaad vormt immers

de bovengrens, niet de ondergrens. Wanneer met minder of geen

geweld kan worden volstaan, heeft dat de voorkeur. Het lijkt mij dan

13 Waarschijnlijk omdat de moderne westerse mens een spirituele leegte ervaart die noch
door geloof, noch door wetenschap kan worden opgevuld.
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ook goed dat serieus werk wordt gemaakt van de implementatie van

herstelgerichte praktijken in het misdaadrecht. Daarmee krijgt duur-

zame conflictoplossing een reële kans. Berouw, vergeving en verzoe-

ning worden namelijk niet bewerkstelligd door het strafrecht. Door

conflictpartijen tegenover elkaar te plaatsen wordt de ervaren afge-

scheidenheid enkel versterkt. Ook biedt het strafrecht vrijwel geen

plek voor emoties; met de wolf en de slang in het slachtoffer weet het

zich helemaal geen raad. Dankzij herstelgerichte praktijken zijn men-

sen daarentegen soms wél in staat tot berouw, vergeving en verzoe-

ning. Dat komt omdat er bij bemiddeling niet alleen ruimte is voor de

wolf en de slang, die soms eerst moeten uitrazen, maar ook voor de

duif die hen tot bedaren kan brengen. Er is in ieder geval volop ruimte

voor emotiearbeid c.q. het kanaliseren van negatieve emoties en het

ontwikkelen van positieve emoties. Met hulp van een ‘socratische’

mediator kan wederzijds begrip ontstaan evenals de ervaring van een

gedeelde menselijkheid, waarvan wolf, slang én duif deel uitmaken.

Zie voor een schematische weergave van deze redenering tabel 1.

Ik pleit voor een misdaadrecht dat onderkent dat mensen in contact

kunnen komen met de duif in zichzelf en dat ruimte biedt voor deze

ontwikkeling en haar ook stimuleert. Een transmodern misdaadrecht

Tabel 1 De beeldhouwer en zijn blok marmer oftewel het
misdaadrecht en de mens

Strafrecht: richt zich op de wolf en
de slang

Herstelrecht: richt zich op de duif

Een van tevoren uitgedachte vorm
wordt aan de steen opgelegd

De steen om de vorm die zich reeds in
de steen bevindt, wordt weggehaald

Deugdzaamheid komt van buiten
(overdracht)

Deugdzaamheid zit vanbinnen (initia-
tie)

Met belonen en straffen ontstaat ‘een
tweede natuur’ (sociaal wenselijk
gedrag)

Met medi(t)ation wordt ‘de meest
wezenlijke natuur’ naar boven gehaald

Het gaat om conditioneren en discipli-
neren

Het gaat om deconditioneren en moti-
veren

Het gaat om uiterlijke beschaving top-
down

Het gaat om innerlijke beschaving
bottom-up

Wantrouwen in de mens staat centraal Vertrouwen in de mens staat centraal

Bentham: de mens is een calculerende
homo egocentricus

Kant: de mens kan ‘de zedenwet in
zichzelf’ (Gulden Regel) ontdekken
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is als een huis dat bestaat uit drie verdiepingen. De begane grond geldt

als primum remedium en wordt gevormd door ‘vrijwillig’ in het kader

van herstelgerichte praktijken door conflictpartijen aanvaarde sancties

gericht op ‘mindfulness’, herstel en conflictoplossing. De eerste ver-

dieping bestaat uit door de rechter opgelegde herstelsancties en maat-

regelen mede gericht op ‘mindfulness’ – primair extramuraal, zo nodig

intramuraal. Op zolder bevindt zich als ultimum remedium door de

rechter opgelegde straf c.q. intentionele leedtoevoeging. Er is ruimte

voor drie etages, maar wel in een bepaalde volgorde: van relatief

‘geweldloos’ via eenzijdig gewelddadig (dwang) naar tweevoudig

gewelddadig (dwang en straf) reageren op misdaad. Er is hiërarchie

(premoderniteit), maar ook vrijheid (moderniteit). Deze visie is der-

halve niet totalitair: ze biedt de mens juist ruimte, ze laat hem keuze-

vrijheid. En hoewel de mens wordt uitgenodigd tot geweldloosheid,

wordt hij niet daartoe gedwongen, nu er oog is voor de condition

humaine. Toch wordt de mens niet vereenzelvigd met de slang en de

wolf. Hoewel de mens niet als onuitputtelijke ‘leegte’ is neergezet (via

negativa), wordt hij voor meer gehouden dan een homo egocentricus.

Het negatieve mensbeeld dat het moderne strafrecht kenmerkt, is

opengebroken. Het ontkennen van het bestaan van de duif in de mens

is mij veel te cynisch.14 Dader én slachtoffer zijn beiden tot goed én

kwaad in staat.

Hoewel autonomie een respectabele waarde is, heb ik geen bezwaar

tegen reacties op misdaad die het bewustzijn van de mens op con-

structieve wijze trachten te ‘raken’. Immers, iemands gedrag wordt

bepaald door zijn bewustzijn en het is in het bewustzijn waar een

innerlijke ommekeer kan plaatsvinden. Goed doen komt voort uit

goed (bewust)zijn. Niettemin moeten we accepteren dat in een spiri-

tueel onverlichte samenleving strafgeweld het laatste woord kan heb-

ben. Aansluitend bij de vroedvrouwkunde van Socrates: er kan slechts

geboren worden, waarvan een mens zwanger is. Soms is het te vroeg

voor de duif. In een samenleving waarin egocentrisme de boventoon

voert, zal reeds in opvoeding en onderwijs werk moeten worden

gemaakt van de ontwikkeling van liefde en mededogen. Het gaat hier-

bij om niets minder dan een cultuuromslag die enkel bottom-up gere-

aliseerd zal kunnen worden. In de woorden van Nussbaum: ‘de liefde

moet in elke generatie opnieuw worden gewekt en levenslang worden

14 Ook biologen als De Waal laten zien dat mens en dier empathisch en altruïstisch kunnen
zijn.
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onderhouden’ (Nussbaum 2014, p. 243). Daarvoor hebben we naast

beeldende kunst, literatuur, muziek, filosofie en geschiedenis (Nuss-

baum 2011) ook contemplatie/meditatie nodig. Broederschap in de

samenleving zal leiden tot broederschap in het misdaadrecht – een

verlichtingswaarde waarvan tot op heden te weinig werk is gemaakt.
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Durven we de vrijheid nog wel
aan?

De bijdrage van een religieus mensbeeld aan het strafrecht

T.W.A. de Wit *

Waarin zou vandaag, binnen het kader van de moderne seculiere

rechtsstaat, de bijdrage kunnen bestaan van het mensbeeld uit de

christelijke traditie, gevoed als dat tevens is door de joodse erfenis? Ik

zie bijdragen op ten minste drie terreinen, die alle drie te maken heb-

ben met het kroonjuweel van deze seculiere rechtsstaat: de vrijheid. Ik

zal deze bijdrage presenteren in de vorm van drie stellingen, die ik ver-

volgens zal toelichten:

1. De vandaag zeer in zwang zijnde natuurwetenschappelijke variant

van het moderne mensbeeld legitimeert een preventie- en veilig-

heidsbeeld dat de mens reduceert tot een object van controle en

beheersing en is daarom een bedreiging voor de vrijheid. Het sym-

bolische mensbeeld uit onze religieuze traditie kan hier corrigerend

werken.

2. De vrije, autonome mens vertoont vandaag de neiging om zijn falen,

ook zijn morele falen, de mislukking van zijn projecten en zijn

kwetsbaarheid uit te besteden aan zelfontworpen categorieën men-

sen, in het bijzonder zogenaamde ‘slechte mensen’.

3. Voor een mens die een wandaad heeft begaan, volstaat een juridi-

sche genoegdoening niet; om werkelijk vrij te worden is ook een

innerlijk gevecht met de schuld een voorwaarde.

De uitwerking van deze stellingen laat ik voorafgaan door een korte

historische uiteenzetting, waarbij ik mij laat leiden door enkele teksten

van de Duitse jurist Ernst-Wolfgang Böckenförde die een paradigma-

wisseling in ons juridisch mensbeeld in Europa beschrijven die de

* Prof. dr. Theo de Wit is als universitair docent sociale en politieke filosofie en bijzonder
hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen verbonden aan de
Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.
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centrale positie van de vrijheid in een seculiere democratie goed in het

licht stelt, inclusief het risico dat ermee is gegeven. Tegen die achter-

grond kan de vraag uit mijn titel met de nodige scherpte worden

gesteld. Ik sluit af met een korte conclusie.

Het moderne mensbeeld en het risico dat een vrije samenleving
aangaat

Het recht vat Böckenförde – mijns inziens correct – op als de institutie

die de uitwendige betrekkingen tussen mensen op verplichtende wijze

regelt. Volgens hem is het mogelijk concrete juridische regelingen en

bepalingen op te vatten als uitdrukking van een bepaald mensbeeld.

Maar ook het omgekeerde is waar: het recht is een factor in onze zelf-

ervaring en bepaalt deels ons zelfbegrip. Zo weet ik dat ik als burger

rechten heb wanneer ik mij in de openbare ruimte beweeg, dat ik

bewust en soms zelfs onbewust wetten kan overtreden en ook dan nog

door rechten wordt beschermd. Böckenförde’s uiteenzettingen kun-

nen in twee beweringen worden samengevat. Zijn eerste stelling luidt

dat er tussen de zestiende en de achttiende eeuw een ‘fundamentele

verandering’ en een ‘paradigmawisseling’ hebben plaatsgevonden in

het mensbeeld van Europese rechtssystemen (Böckenförde 2002,

p. 194, 2006a, p. 58-67). In de negentiende en twintigste eeuw komt dit

nieuwe mensbeeld dat sterk door de Verlichting en de Franse Revolu-

tie is getekend dan volledig tot ontvouwing.

Het oud-Europese mensbeeld dat in het recht naar voren komt, was

filosofisch geïnspireerd door Aristoteles, zoals die vanaf de twaalfde en

dertiende eeuw door christelijke auteurs was gerecipieerd. De mens

verschijnt als een in gemeenschappen levend en door hun ordeningen

gebonden persoon. In zijn of haar zelfbepaling wordt deze persoon op

velerlei wijzen begrensd en naar een ethisch goede en nuttige levens-

wijze geleid, ook door wat destijds in Duitse steden polizey genoemd

werd. Dat is het geheel aan rechten en plichten van onderdanen in een

standenmaatschappij, maar ook de reglementering van het econo-

misch en zedelijk leven en de handhaving daarvan. De mens is – aris-

totelisch – een politiek dier (zoon politicon), door christelijke auteurs

zoals Thomas van Aquino opmerkelijk genoeg vertaald als sociaal dier

(animal sociale), waarin zich de christelijke rehabilitatie van de arbeid

weerspiegelt; bij de grote Griekse wijsgeer was arbeid zoals bekend iets
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waarvan vrije mannen zich verre houden (Habermas 1978, p. 54). Als

politiek en sociaal wezen vindt een mens zijn bestemming en zijn

geluk (eudaimonia) in gemeenschappen, in het huishouden (oikos) en

in de stad of stadsstaat (polis).

Nu begreep het christendom tegelijkertijd de mens op symbolische

wijze, als een schepsel, en het recht als ingebed in een religieus geïn-

terpreteerde wereld- en waarheidsorde, als schepping Gods. Het recht

legt dus ook bepaalde religieuze plichten vast. Dat is de bekende en

later zo berucht geworden ‘gordiaanse knoop’ tussen geestelijke en

wereldlijke macht: de kerk geeft de wijding van waarheid aan een

bepaalde overheid, de seculiere arm van de staat sanctioneert van zijn

kant deze kerk door geloofsafval, blasfemie en ketterij te bestraffen.

Dat model stond sinds de Reformatie, dat wil zeggen sinds de ver-

deeldheid over de waarheidsvraag, onder druk. En tot op de dag van

vandaag geldt het voor ons als het paradigma van intolerantie (Ricoeur

1996, p. 176). Het moderne primaat van de politiek begint reeds bij het

overlaten van de waarheidsvraag aan de wereldlijke vorst (cuius regio

ejus religio), terwijl de Vrede van Westfalen (1648) met de gewetens-

en godsdienstvrijheid een kleine, maar zich langzaam uitdijende vrij-

heidssfeer schiep (Böckenförde 2006b, p. 59-60).

De paradigmawisseling was filosofisch voorbereid door de Verlichting

en dan met name in de theorie van het rationeel recht (Vernunftrecht)

van auteurs als Thomas Hobbes en John Locke. Zij plaatsten tegenover

de traditionele quasinatuurlijke gemeenschappen de wijsgerige con-

structie van de mens als een vrij individu dat als zodanig (rechts)sub-

ject is en dat voorafgaat aan alle banden met gemeenschappen. ‘Het

daarin besloten emancipatoire potentieel is enorm’, zo schrijft

Böckenförde over deze voorstelling van een vrije rechtssubjectiviteit

(Böckenförde 2002, p. 203).

Met de Franse Revolutie en vervolgens overal in Europa is dit nieuwe

mensbeeld vervolgens werkelijkheid geworden. ‘Vrijheid bestaat

hierin, alles te kunnen doen wat de ander niet schaadt’, zo luidde arti-

kel 4 van de Franse Verklaring van de Mensen- en Burgerrechten. Dat

anticipeert reeds op het schadebeginsel (harm principle) van de

negentiende-eeuwse liberaal John Stuart Mill: zolang ik de ander geen

leed of schade berokken, is mijn onafhankelijkheid rechtens absoluut,

zo stelde deze. En onlangs is er nog gewezen op de etymologische

samenhang tussen het woord innocere, niet schaden, en innocence,

‘onschuld’ bij Thomas Hobbes (Finkielkraut 2014, p. 132-133). In dit
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mensbeeld verschijnt de ander niet als voorwaarde voor het eigen

mens-zijn en de eigen ontplooiing, maar als grens. Ook het waartoe

van de vrijheid wordt een open vraag, de mens heeft niet langer een

(religieuze) bestemming. Gelijke negatieve vrijheid (wij hebben alle-

maal recht op een terrein waarin de overheid niet intervenieert),

scheiding van recht en zedelijkheid (binnen de rechtsnormen kan ik

mijn eigen moraal en levensplan kiezen) zijn hier de trefwoorden. Met

John Rawls kunnen we zeggen dat het juridisch juiste en het ethisch

goede (‘the Right and the Good’), de smalle en de brede ethiek in deze

periode van elkaar worden losgemaakt (Larmore 1996; I, ‘Modern

Ethics’, 1: ‘The Right and the Good’, p. 19-41).

Tegen het einde van de negentiende eeuw komt er een correctie op

het individualistische mensbeeld van de Franse Revolutie. Dan breekt

het inzicht door dat de mens niet alleen een autonoom handelende

actor is, maar ook een wezen dat bescherming nodig heeft: tegen de

overmacht van de bezittende klasse, tegen levensrisico’s, tegen onge-

lijkheid van kansen. Böckenförde spreekt van de ‘re-ethisering van het

recht’ in de negentiende en twintigste eeuw (Böckenförde 2002, p. 201,

204).

Beide moderne mensbeelden zijn tot vandaag herkenbaar, niet zelden

als dimensies in één en dezelfde mens: we zijn niet alleen onderne-

mende, autonome en assertieve actoren, maar we zoeken ook

bescherming voor onze kwetsbaarheid, bijvoorbeeld bij ziekte en

arbeidsongeschiktheid, of tegen de gevolgen van een mondiaal gewor-

den economie (Ricoeur 2001, p. 85-107).

Böckenfördes tweede these betreft de status van religieuze en anders-

zins levensbeschouwelijke mensbeelden in de nieuwe rechtswerkelijk-

heid. En in dit verband vinden we de uitspraak die deze jurist bij een

groter publiek bekend heeft gemaakt. De uitspraak brengt de kern van

de vrije, geseculariseerde staat onder woorden. De moderne seculiere

staat

‘leeft van voorwaarden, die hij zelf niet kan garanderen. Dat is het grote

waagstuk, dat hij omwille van de vrijheid is aangegaan. Enerzijds kan hij als

vrije staat alleen bestaan, wanneer de vrijheid die hij zijn burgers garan-

deert zich van binnenuit, uit de morele substantie van de enkeling en uit de

homogeniteit van de samenleving, reguleert. Anderzijds kan hij deze regu-

leringskrachten niet zelf, met de middelen van de rechtsdwang en van het
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autoriteitsgebod, garanderen, zonder zijn identiteit als vrije staat op te

geven (…).’ (Böckenförde 1967, p. 71)

Wat deze jurist hier stelt, is dat de vrije seculiere staat van onderaf

moet worden vormgegeven, gekoesterd en bewaard, dus door de

samenleving, door organisaties van burgers en door de tradities die

deze belichamen. Hier komen ook godsdiensten, kerken en levensbe-

schouwingen in hun pluraliteit in beeld: niet als instrument van de

staat, maar als zelfstandige organisaties die de vrije staat schragen en

onder burgers voor de nodige cohesie zorgen.

Zo formuleerde Böckenförde de opdracht van een vrije staat in het

Duitsland en Europa van 1967. Maar ook nog in 2006, toen hij

gevraagd werd zich opnieuw op dit thema te bezinnen in het vere-

nigde en multicultureel geworden Duitsland, achtte hij dit waagstuk

en deze opdracht nog geldig (Böckenförde 2006b). Tegen deze achter-

grond kan ik nu de vraag gaan opwerpen waarin de – zoals gezegd

drievoudige – bijdrage van een mensbeeld uit de christelijke traditie

zou kunnen bestaan.

Op weg naar de laatste mens

De moderne tijd heeft ons niet alleen het mensbeeld van de ‘auto-

nome mens’ opgeleverd, bijvoorbeeld in de varianten van Immanuel

Kant, John Stuart Mill en John Rawls, maar vanaf de zeventiende eeuw

ook een antropologie die aan leunt tegen de nieuwe natuurweten-

schappen. Voor het strafrecht relevant is bijvoorbeeld de volgende

observatie die de filosoof Leo Strauss in de jaren dertig van de vorige

eeuw deed met betrekking tot de nieuwe antropologie die Thomas

Hobbes in de zeventiende eeuw uitwerkte. Strauss constateerde dat

Hobbes de mens niet langer zoals de overgeleverde theologische tradi-

tie omschreef als ‘zondig’ (dus bijvoorbeeld geneigd tot corruptie,

morele zwakheid, lafheid), maar eerder – natuurwetenschappelijk – als

‘kwaadaardig’ en ‘gevaarlijk’, zoals men ook van dieren zegt wanneer

men hun instinctmatigheid, vitaliteit en agressiviteit wil beschrijven.

De mens is dan – naar het onderscheid dat Spinoza maakte – niet lan-

ger moreel slecht of ambivalent in de zin van het menselijk onvermo-

gen (humana impotentia), maar in een amorele zin gevaarlijk zoals

dieren dat kunnen zijn, gedreven door honger, angst of lust, dus van-
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wege hun natuurlijke kracht (naturae potentia) (Strauss 1988,

p. 116-117).

Welnu, ik vertel geen geheim als ik zeg dat dit laatste ‘zoölogische’

mensbeeld (Wild 2013), dat zoals gezegd reeds in de zeventiende eeuw

werd omarmd, zich vandaag via de neurowetenschap opnieuw breed

maakt – sceptici en critici spreken zelfs polemisch van de ‘nieuwe reli-

gie van het sciëntisme’ (Boomkens 2014, p. 47). Hier dient zich volgens

sommigen een nieuwe paradigmawisseling aan met grote gevolgen

voor het (straf)recht. Ik zal mij niet in de natuurwetenschappelijke

details van deze discussie mengen – als ik dat al zou kunnen – maar

mij meer concentreren op de maatschappelijke en politieke conse-

quenties die eruit getrokken worden, vooral op het gebied van het

strafrecht; die zijn immers niet van natuurwetenschappelijke aard en

dus ook voor niet-ingewijden bespreekbaar. Wie zoals de Gentse filo-

soof en neurowetenschapper Jan Verplaetse afscheid neemt van noties

zoals schuld en verantwoordelijkheid, zo kun je dan constateren, is

een gemakkelijke prooi voor beleidsmakers en politici die bij hun dro-

men over een zo ongestoord mogelijk functionerende maatschappij

toch al af wilden zijn van die lastige ‘menselijke factor’ en van oever-

loze discussies over morele verantwoordelijkheid. Luisteren we naar

Verplaetse, een vertegenwoordiger van de nieuwe moraal-zonder-

schuld. Niet alleen geeft hij voortdurend openlijk toe dat zo’n nieuwe

moraal vandaag nog utopisch klinkt en dat zij desastreus is voor het

bestaande strafrecht, hij noemt ook in bewonderenswaardige eerlijk-

heid de prijs die wij betalen voor de moraal zonder schuld en verant-

woordelijkheid van de toekomst. In de nieuwe wereld die hij ons

belooft, een wereld zonder morele verwijten,

‘wordt de keuzevrijheid erg voorwaardelijk. Als niemand verantwoordelijk is

maar overheden of verzekeringsmaatschappijen moeten opdraaien voor de

schade, dan willen zij fouten en misdrijven verhinderen. Preventie wordt het

elfde gebod. In die mate misschien dat overheden of verzekeraars onze

keuzevrijheid gaan wantrouwen. Bij het minste risico beperken zij die of

verhogen zij de premies. Welkom dus in de maatschappij van snelheidsbe-

grenzers en alcoholslots. Wie zich nu al ergert aan de bemoeizucht van de

autogordelverklikker, voelt ongetwijfeld ook weerzin bij het vooruitzicht van

ingeplante breinchips die verstrooide of vermoeide automobilisten naar de

pechstrook voeren. Maar is dit vooruitzicht geheel nieuw? Wie tegenwoor-

dig nog rookt, rood vlees eet, teveel drinkt, met de wagen rijdt of met het
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vliegtuig reist, krijgt stilaan het schaamrood op de kaken. In naam van het

milieu of de gezondheid conditioneren overheden ons tot modelburgers.’

(Verplaetse 2011a)

De gedroomde mens van de toekomst, kortom, is de mens die onge-

vaarlijk is geworden in beide betekenissen van het woord, de amorele

en de morele: tam en braaf. Het is de mens die tot een functie is

geworden in onze voorzorgs- en veiligheidssystemen. Voor mij eerder

een dystopie dan een utopie, want een mens die louter een functie is

geworden, is zijn trots en zijn inborst kwijt. In een van de beroemde

explosieve familiedrama’s van de Noorse toneelschrijver Lars Noren

zijn we getuige van een huwelijkscrisis waarbij de vrouwelijke helft wil

scheiden. In opperste wanhoop roept de man naar zijn vrouw: ‘Maar

ik functioneer toch goed?’ ‘Precies daarom wil ik scheiden’, repliceert

de vrouw.

Het genie van Friedrich Nietzsche heeft deze mens voorzien. Hij beti-

telde deze mens in zijn Also sprach Zarathustra als ‘de laatste mens’

aan het einde van de geschiedenis, het menstype dat ook Francis

Fukuyama 25 jaar geleden na de val van de Duitse muur zag triomfe-

ren (Fukuyama 1992; vooral deel 5, ‘De laatste mens’, p. 311-363). Het

is volgens Nietzsche de mens die ‘alles klein maakt’ en vóór alles zijn

comfort zoekt: ‘Men heeft zijn pretje voor de dag en zijn pretje voor de

nacht: maar men houdt de gezondheid in ere.’ In de wereld van de

laatste mens geldt volgens hem ook: ‘Iedereen wil hetzelfde, iedereen

is gelijk: wie anders voelt, gaat vrijwillig naar het gekkenhuis’ (Niet-

zsche 1996, p. 18 ). Vandaag kunnen we daaraan toevoegen: wie zelf

inziet dat hij een blijvend ‘veiligheidsrisico’ is, vraagt en krijgt van de

staat vrijwillig euthanasie, zoals onlangs bij een tbs’er in België

dreigde te gebeuren. Al blijft deze laatste casus wellicht een uitzonde-

ring: de meesten wensen immers vrijheid voor zichzelf en veiligheid

tegen alle anderen, naar de befaamde diagnose van Boutellier. Maar

misschien heeft Verplaetse wel gelijk als hij zijn betoog eindigt met de

waarschuwing: ‘Het is dichterbij dan je denkt.’

Tegen deze achtergrond klinkt een oude discussie binnen de christe-

lijke theologie plotseling verrassend actueel, namelijk het debat over

de vraag wat ware vrijheid is. En het is ook geen toeval dat een filosoof

die lange tijd onder een totalitair regime leefde, de Poolse denker Les-

zek Kolakowski, deze oude discussie oprakelt. Totalitaire staten zijn

zoals bekend staten die alleen nog ‘goede’, dat wil zeggen goed functi-
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onerende, mensen dulden: de proletariër zonder ‘vals bewustzijn’, de

maoïst die de partijlijn volgt, de gelovige die de zuivere leer prakti-

seert, enzovoort. En religies zijn wel gedefinieerd als evenzovele ant-

woorden op de blijvende kloof tussen het louter functioneren van een

mens en het verlangen naar ‘zin’, dat per definitie vrijheid veronder-

stelt (Bolz 2008). In een briljant opstel uit 1981 ontrafelt Kolakowski

een dubbelzinnigheid in de theologische opvatting van de menselijke

vrijheid, de libertas iuridica. Hij laat zien dat de zeer invloedrijke

augustiniaanse opvatting van vrijheid, volgens welke wij waarlijk vrij

zijn wanneer wij Gods wil doen, gemakkelijk ‘zowel begrippelijk als

historisch als grond voor geloofsdwang, ja zelfs als rechtvaardiging van

een totalitaire orde kan worden benut’. Met deze vrijheidsopvatting

komt men namelijk al snel tot de conclusie ‘dat de mensen vrij zijn

precies in de mate waarin zij – ook dankzij institutionele dwang – min-

der in de gelegenheid zijn, tussen goed en kwaad te kiezen’ (Kola-

kowski 1982, p. 28-29).

Verplaetse mag als filosoof en neurowetenschapper het christendom

dan allang vaarwel gezegd hebben, met zijn nieuwe moraal zonder

verantwoordelijkheid kiest hij wel degelijk partij binnen dit oude

debat, en wel voor de verkeerde optie – zij het dat de institutionele

dwang bij hem natuurlijk niet meer van de kant van een religieuze

autoriteit komt, maar van de zijde van overheden en verzekerings-

maatschappijen. De andere optie in dit oude debat beschouwde de

mens als een moreel ambivalent wezen dat regelmatig neigt tot cor-

ruptie, morele lafheid en misdadigheid en daarom genade en verlos-

sing behoeft, maar dat alles dankzij zijn vrijheid. In die traditie zijn wij

mensen óók vrij wanneer wij het kwade kiezen. Zo is de hele idee van

een goddelijke straf en een laatste oordeel onbegrijpelijk zonder deze

vrijheid. Zoals bekend heeft de katholieke kerk pas met het Tweede

Vaticaans Concilie ondubbelzinnig voor deze laatste optie gekozen,

toen zij de godsdienstvrijheid omarmde. Kolakowski noemt ook de

idee van de erfzonde in dit verband. Filosofisch gezien gaat het daarbij

volgens hem om het (mijns inziens ook voor het strafrecht kostbare)

inzicht dat het ‘noch mogelijk is, het kwaad op aarde radicaal uit te

roeien, noch ook te verhinderen, dat de strijd tegen het kwaad zelf

kwaad voortbrengt’ (Kolakowski 1982). Je hoeft slechts een Neder-

landse gevangenis te bezoeken om jezelf van de pertinentie van deze

dubbele waarschuwing te overtuigen. Het kwaad is dus de prijs die wij

betalen voor de vrijheid, zo drukte Rüdiger Safranski dit oude, maar
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regelmatig – en zoals we zagen ook vandaag – omstreden inzicht uit

(Safranski 1997).

De beoefening van ‘de kunst, het niet geweest te zijn’

Onze filosofische en theologische traditie hanteert wanneer het gaat

over de nogal massieve categorie kwaad (malum) een belangrijk

onderscheid tussen het fysieke, het morele en het metafysische kwaad.

Denk bij het fysieke kwaad bijvoorbeeld aan een aardbeving of een

tsunami, bij het morele kwaad aan een misdrijf, en bij het metafysi-

sche kwaad aan onze eindigheid en vergankelijkheid. Het is echter de

vraag of dit op het eerste gezicht zo voor de hand liggende onder-

scheid (een misdrijf is iets anders dan een ongeluk of een sterfgeval)

vandaag nog veel relevantie heeft door de toegenomen technische

mogelijkheden en ingrepen in de natuur (De Wit 2010, p. 16-20). Was

de ineenstorting van hele wijken in enkele stadjes in Oost-Turkije in

2012 het gevolg van een noodlottige aardbeving, of was zij het resul-

taat van falend toezicht bij bouwprojecten, van corruptie en zelfverrij-

king? Daar begint het onderscheid tussen moreel en fysisch kwaad te

wankelen, terwijl wij weten dat ook ons stervensuur vandaag op

diverse wijzen object van planning en ethisch-politieke overwegingen

is, zodat ook het metafysisch kwaad zijn zelfstandige status verliest.

Het nettoresultaat van deze grensvervagingen: het gebied van de men-

selijke verantwoordelijkheid neemt drastisch toe. Nihil est sine auc-

tore: elke gebeurtenis heeft zijn bestaansreden, elke ramp zijn veroor-

zaker, elk lijden zijn schuldige. Sommigen spreken al over ‘de gouden

eeuw van de beschuldiging’ (Finkielkraut 2005). Ook Jan Verplaetse

heeft het pagina’s lang over onze ‘verwijtcultuur’, waarop zijn schuld-

loze moraal een antwoord wil zijn (Verplaetse 2011b, p. 14-29). Met

verwijzingen naar het toeval, het lot, Gods wil, pure pech (Mertens e.a.

2003) of een tragische loop der omstandigheden kun je in zo’n univer-

sum van volledige verantwoordelijkheid niet meer wegkomen.

De meest indringende vraag bij deze radicalisering van onze verant-

woordelijkheid is opgeworpen door de Duitse denker Odo Marquard:

kunnen wij deze verantwoordelijkheid die wij na de dood van God in

de schoot geworpen kregen eigenlijk wel aan? God kunnen we nu niet

meer aanklagen vanwege zijn scheppingsblunders, zoals de klassieke

theologie en filosofie deden in het zogeheten ‘theodicee-betoog’. In



Durven we de vrijheid nog wel aan? 41

zo’n betoog werd God eerst aangeklaagd vanwege zijn passiviteit ten

overstaan van het kwaad, en vervolgens toch weer verontschuldigd.

Maar de moderne exclusieve verantwoordelijkheid van de mens als

autonome en absolute schepper van de wereld, zo demonstreerde

Marquard in filosofische teksten vanaf de Franse Revolutie, heeft aller-

lei strategieën in het leven geroepen waarmee wij onszelf trachten te

‘ontlasten’ van deze verantwoordelijkheid. De meest verontrustende

van deze strategieën benoemt hij als ‘de kunst, het niet geweest te zijn’

(Marquard 1973). De mens die in de rol van eigenmachtige drager van

de geschiedenis terecht is gekomen, gaat op zoek naar ‘andere daders’

aan wie de mislukkingen van zijn vooruitgangsprojecten en -fanta-

sieën kunnen worden toegeschreven. ‘Waar het slecht gaat’, zo vat hij

zijn these samen, ‘zijn het weliswaar mensen geweest die dat gedaan

hebben, maar de andere mensen’ – zij die het goede verhinderen, de

tegenstander, de vijand, de vreemdeling, de nutteloze of criminele

parasiet. De autonomiepretentie ‘produceert een behoefte aan alibi’s

en minstens in die zin heteronomie’, zij het niet langer de heterono-

mie van een goddelijke instantie maar een menselijk substituut daar-

van, zoals ‘slechte mensen’ (Marquard 1973, p. 76-79).

‘Wanneer we geen greep meer hebben op de dingen’, zo schreef de

Franse publicist Jean Daniel onlangs in zijn boek over de Franse natio-

nale identiteit, ‘dan wreken we ons op de Ander’, en hij geeft het voor-

beeld van de Griekse partij Gouden Dageraad, die illegale werknemers

als een soort bezetters beschouwt, attaqueert en soms ook vermoordt

(Finkielkraut 2014, p. 140). Ook in Nederland is er momenteel een dui-

delijke opleving van het activisme tegen de ‘slechte ander’, of het daar-

bij nu gaat over pedoseksuelen en ‘criminelen’ in het algemeen,

Marokkanen of van de weeromstuit tegen de aanklager van deze laat-

sten, Geert Wilders.

Marquards these kan ook duidelijk maken waarom slachtofferschap,

slachtofferrechten en slachtofferpolitiek vandaag bij ons zo hoog op

de agenda staan. Want zijn ‘kunst, het niet zelf geweest te zijn’, dus de

zelfenscenering als slachtoffer van anderen en van andere krachten,

past naadloos bij een samenleving als de Nederlandse die de indivi-

duele vrijheid en het no-harm principle als voornaamste leidraad

heeft. In zo’n samenleving delen de individuen die er deel van uitma-

ken alleen iets negatiefs, namelijk ons potentiële slachtofferschap –

victimaal liberalisme noemde Hans Boutellier dat twintig jaar geleden

al (Boutellier 1993). Een overheid die dat heeft begrepen en zoekt naar
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haar eigen legitimiteit, definieert ons vervolgens allemaal als potenti-

ele daders: vandaar het oprukken van elektronische surveillance en

sousveillance (Van Eijk 2014), dus Verplaetses preventiestaat. In beide

gevallen is wantrouwen de kern – wantrouwen van burgers onderling,

en een overheid die haar burgers wantrouwt. De kritische vraag luidt

hier dus of de vroegere obsessie met een God die het kwaad laat passe-

ren, niet omslaat in een jacht op ‘slechte mensen’.

De onkenbaarheid van de mens

Wat kan een christelijk mensbeeld inbrengen tegen de virus van het

wantrouwen en de obsessie met ‘criminelen’? Ik zie niet zoveel in het

preken van wat meer vertrouwen tussen de mensen. Eerder zou ik wil-

len wijzen op een opmerkelijke consequentie van de bekende definitie

van de mens uit het Bijbelboek Genesis, namelijk het beeld van de

mens als geschapen naar het evenbeeld van God, imago Dei.1 In een

betoog over de antropologische fundamenten van Europa herinnerde

de Franse filosoof-historicus Rémi Braque eraan dat deze passage

reeds in de eerste eeuwen na Christus door de Griekse kerkvader Gre-

gorius van Nyssa als volgt werd uitgelegd: God is onkenbaar, en dus

ook de mens als zijn evenbeeld. Preciezer nog: de mens is net als zijn

schepper ‘ondefinieerbaar’ (aperigraptos), hij is geen statisch maar

een dynamisch wezen (Brague 2005, p. 4).

Een hedendaagse filosofische formulering van dit mensbeeld is te vin-

den bij de Joodse denker Emmanuel Lévinas: ‘De andersheid van de

ander hangt niet af van een of andere kwaliteit die hem van mij zou

onderscheiden. (…) De Ander is niet onbekend, maar onkenbaar’ (Vis-

ker 2003, p. 92). Een mens valt dus niet samen met zijn eigenschap-

pen, hij heeft juist zijn andersheid tot eigenschap.

Op twee punten zou ik de actualiteit hiervan willen adstrueren. Op de

eerste plaats kan dit mensbeeld de sentimentaliteit op een afstand

houden. Ik heb mijzelf dikwijls afgevraagd waarom het feit dat er in

demonstraties tegen een in de samenleving teruggekeerde pedoseksu-

eel steevast kinderen en peuters met posters gericht tegen deze per-

soon meelopen mij zozeer tegen de borst stuit. In een essay over de

1 Gen. 1, 26: ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’ Zie ook Gen. 5, 1 (Nieuwe Bijbelvertaling,
Heerenveen: Jongbloed 2004).



Durven we de vrijheid nog wel aan? 43

menselijke waardigheid geeft de filosoof Avishai Margalit woorden aan

mijn weerzin op dit punt door de schrijver Milan Kundera te citeren,

een kenner van de sentimentele kitsch: ‘Kitsch’, zo schreef Kundera,

‘laat de tranen vrijelijk stromen. De eerste traan zegt: wat prettig om

de kinderen over het gras te zien rennen! De tweede traan zegt: wat

prettig om, met de hele mensheid, ontroerd te worden door kinderen

die over het gras rennen! Het is de tweede traan die de kitsch tot kitsch

maakt’ (Margalit 2008, p. 559). Wat er namelijk bij de tweede traan ge-

beurt, is een zekere vertekening, namelijk de veredeling van kinderen

door ze tot object van grote zuiverheid te maken; wat kan er immers

zuiverder zijn dan kinderen die over het gras rennen of peuters in

buggy’s? En wat er in dezelfde beweging gebeurt, is het tot monster

maken van lieden die het op deze kinderen gemunt lijken te hebben.

Margalit voegt eraan toe dat het nogal makkelijk is om respect op te

brengen ‘voor vrouwen en kinderen die eruitzien alsof Murillo ze heeft

geschilderd’, en veel moeilijker ‘voor mensen die in de stront zitten’ of

die verachtelijke dingen hebben gedaan en daarvoor bestraft zijn.

Gemakzuchtige en sentimentele solidariteit met de onschuldigen en

aaibaren is zelfs een permanente verleiding van een samenleving die

het slachtoffer op het schild heeft geheven. Zo wordt begrijpelijk dat

de liefde voor dieren bij een partij als de PVV net zo’n grote hoogte

bereikt als de xenofobie en de straflustigheid. Tegen deze achtergrond

is het mensbeeld van Genesis en van Levinas van een verrassende

nuchterheid.

Daarmee ben ik bij het tweede punt gekomen waarin het blijvende

belang van dit mensbeeld gelegen is. Levinas waarschuwt ons de

ander niet tot zijn eigenschappen te herleiden. Misschien is deze

opdracht wel het meest relevant op het gebied van het strafrecht. Niets

is namelijk méér verleidelijk dan de identificatie van een dader met

zijn misdaad. In het alledaags taalgebruik is deze kortsluiting zelfs

ingeburgerd, zoals wanneer wij essentialistisch spreken over ‘een

moordenaar’ of ‘een crimineel’. Voor geestelijk verzorgers in justitiële

inrichtingen hoort het tot de kern van hun opdracht om mensen die

vastzitten niet tot hun daden te reduceren en een toekomst te gunnen.

Maar de Bijbelse ondefinieerbaarheid van de mens impliceert óók dis-

tantie van pogingen om van een mens die een wandaad heeft begaan

zelf een willoos slachtoffer te maken: van een slechte jeugd, van een

afwezige vader of een te dominante moeder, van zijn genen, enzo-
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voort. Zoals gezegd, houdt dit mensbeeld vast aan de menselijke vrij-

heid en verantwoordelijkheid.

De onmogelijke vergeving

Ook de derde bijdrage van een mensbeeld uit onze religieuze erfenis

heeft met de vrijheid en met de uit vrijheid tot stand gekomen eenheid

van de democratische politieke gemeenschap te maken. Vandaag wor-

den wij regelmatig en soms ook hardhandig geconfronteerd met de

realiteit dat een juridische vereffening van een wandaad niet per se

identiek is aan een morele genoegdoening. Zo mocht de veroordeelde

zedendelinquent Benno L. zijn straf dan hebben uitgezeten, het bete-

kende niet dat hij zomaar aanvaard werd in Leiden, waar hij een seni-

orenflat kreeg toegewezen. Er lijkt sprake van een volledige omkering

van de schema’s uit de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. Ook

toen was er wantrouwen jegens politieke, juridische en religieuze auto-

riteiten, maar dit in naam van de bevrijding uit de moraal en de wet,

en met slogans zoals ‘verboden te verbieden’ en ‘weg met alle taboes’.

Was het activisme uit de sixties gericht op de transgressie van de als

benauwend en repressief ervaren moraal en wet, vandaag lijkt de wet

juist niet streng genoeg en wordt de correcte toepassing van de wet in

naam van de morele verontwaardiging veroordeeld als wereldvreemd

of een klap in het gezicht van (potentiële) slachtoffers. We kunnen hier

spreken van ‘averechtse rebellie’: er moet harder worden gestraft, de

moraal gaat de wet ver te buiten. Dat maakt dat het vandaag moed

vergt de rechtsstaat te verdedigen en de morele verontwaardiging te

beteugelen, en iemand als de Leidse burgemeester Lenferink toonde

die moed, net als de Raad van Kerken in Leiden, die herstelrechtelijke

principes zoals de inclusie van teruggekeerde delinquenten in praktijk

bracht door een kring van mensen te vormen die Benno L. voorlopig

gaat begeleiden. Het alternatief – het verjagen van ex-delinquenten uit

de stad – lijkt ons terug te voeren naar de zestiende eeuw, toen in onze

contreien misdadigers soms letterlijk de stad ‘uit geranseld’ werden

door enkele door het stadsbestuur aangestelde beulen (Harrington

2013).

Nog op een andere wijze blijkt er een kloof tussen een strafrechtelijk

en een ethisch antwoord op een misdrijf. In de roman Door mijn

schuld voert de schrijfster Désanne van Brederode een hoofdpersoon
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op die in een opwelling zijn beste vriend vermoordt en wegens dood-

slag jarenlang in de gevangenis doorbrengt, terwijl zijn vrouw heilig in

zijn onschuld blijft geloven en alleen een versie van het gebeuren kan

accepteren waarin haar man onschuldig is. Zo blijft deze man ook na

zijn gevangenisstraf de gevangene van zijn daad – alleen de persoon-

lijke toe-eigening van zijn daad zou de mogelijkheid van vergeving van

de kant van zijn vrouw openen. De mogelijkheid van vergeving inder-

daad, want wanneer de recente filosofische discussie over vergeving

iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat vergeving tot het

domein van het onverwachte, onwaarschijnlijke en wonderlijke

behoort.2 Vergeving heeft te maken met een existentiële transformatie,

met een change of heart die niet kan worden gevraagd of geëist omdat

vergeving niet zoals rechtvaardigheid te maken heeft met vereffening,

reciprociteit of herstel van een evenwicht. Het is een geschenk en dus

niet iets waar je recht op hebt, ook niet na het uitzitten van je straf. En

wanneer de victimoloog Jan van Dijk gelijk heeft met zijn bewering dat

bij veel christelijke leiders ‘preken over vergeving de morele kniereflex

is als er ergens sprake is van ernstige victimisatie door criminaliteit’

(Van Dijk 2008, p. 123), dan kunnen we zeggen dat deze leiders heb-

ben meegewerkt aan een zekere pervertering van het begrip én van

hun eigen traditie door van vergeving iets vanzelfsprekends en goed-

koops te maken. Als gift is vergeving een daad van naastenliefde en net

als Margalit verbindt iemand als Sören Kierkegaard naastenliefde niet

aan vriendelijk of lief zijn voor elkaar, niet aan sentimentaliteit, maar

aan ‘de bereidheid, het lelijke te beminnen’ (Van Riessen 2014, p. 27).

Vergeving is ook niet bepaald een privilege van gelovige mensen –

alleen al die suggestie perverteert het begrip, omdat het een onver-

draaglijk soort mensen genereert die zich al dan niet met een min-

zame glimlach op hun goedheid laten voorstaan. Wat bij de vergeving

als mogelijkheid wél helpt, is enig inzicht in je eigen imperfectie, en

dus het besef dat je zelf ook regelmatig vergeving nodig hebt. Ook bij

ongelovigen kan het inzicht postvatten dat vergeving eigenlijk geen

menselijke mogelijkheid is en dus iets geheimzinnigs en goddelijks

heeft – een deugd die ons eerder in de schoot geworpen wordt dan dat

we die op eigen kracht kunnen realiseren. De christelijke traditie

rekende vergeving daarom ook tot de ‘theologale deugden’ – die kun je

2 Zie bijvoorbeeld het speciale nummer van Wijsgerig Perspectief 2014, jaargang 54, afleve-
ring 1: Vergeving, waarin begrippen als het onwaarschijnlijke, onverwachte, wonderlijke en
unieke voortdurend vallen; zie p. 9, 17, 24 et passim.
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jezelf net als geloof, hoop en liefde niet zomaar aanleren met wat

mentale gymnastiek, die vallen je eerder ten deel als een onverwacht

en onverdiend geschenk (Van Tongeren 2003, p. 146).

Conclusie

Wat kan de conclusie zijn van dit betoog over de bijdrage van een

christelijk mensbeeld aan de hedendaagse seculiere democratie? Aller-

eerst dat de scheiding van kerk en staat niet alleen een zegen is

geweest voor beide, maar ook aan de burgerlijke samenleving de taak

geeft vanuit vrije initiatieven eenheid en saamhorigheid te schragen.

Vanuit de joodse en christelijke erfenis stamt een – ook binnen die tra-

ditie niet altijd onomstreden – mensbeeld dat deze vrijheid hoog

houdt door vast te houden aan de menselijke verantwoordelijkheid en

de mogelijkheid van een nieuw begin, en ten slotte door de mens en

de mensheid te onttrekken aan een definitie. Op deze drie punten

staat dit mensbeeld haaks op enkele tendensen in onze verweten-

schappelijkte cultuur: deze neigt ertoe de mens alleen nog als een

empirisch wezen en dus als een risicofactor te beschrijven; zij vertoont

een tendens om de morele onvolmaaktheid van de mens soms toe te

schrijven aan een speciale categorie mensen; en zij betoont zich

cynisch wanneer het gaat om de mogelijkheid van het onwaarschijn-

lijke: de vergeving na een verkeerde of verachtelijke daad.
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Is de mens voor een
biocriminoloog per definitie
onvrij?

L.J.M. Cornet en C.H. de Kogel *

In deze aflevering van Justitiële verkenningen staan mensbeelden in

relatie tot het strafrecht en de criminologie centraal. Ook de invloed

van neurowetenschappelijke inzichten komt daarbij aan de orde. De

bijdrage van De Wit gaat in het bijzonder in op hoe – naar veronder-

stelling – het biologisch perspectief het beeld van de mens als een

‘vrij’, dat wil zeggen autonoom en verantwoordelijk, wezen aantast.

Hij beschrijft daartoe een ‘zoölogische’, ‘wetenschappelijke’ visie op

de mens, die reeds in de zeventiende eeuw werd uitgewerkt door Tho-

mas Hobbes, en latere analyses daarvan door de filosoof Strauss. In

die visie wordt de mens gezien als ‘in amorele zin gevaarlijk zoals ook

dieren dat kunnen zijn, gedreven door honger, angst of lust’. Dit beeld

van de mens zou zich nu via de ‘nieuwe neurowetenschappen

opnieuw breed maken’ met als maatschappelijke consequentie dat de

mens tot een risicofactor en een object van veiligheidsmanagement

dreigt te worden gereduceerd. Moeten we inderdaad vrezen dat biolo-

gische visies in het strafrecht en de criminologie de mens per definitie

‘wegzetten’ als onvrij? In dit artikel betogen wij, aan de hand van

enkele voorbeelden van moderne neurowetenschappelijke inzichten

in relatie tot crimineel gedrag, van niet. Alvorens dat te doen staan wij

stil bij de vraag waarin de huidige, ‘moderne’ biocriminologische

ideeën verschillen van bepaalde invloedrijke historische biocriminolo-

gische ideeën en bij enkele hardnekkige mythes over het biologisch

perspectief in de criminologie.

* Liza Cornet, MSc is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Dr. Katy de Kogel is als senior wetenschappelijk medewerker
verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Biologisch perspectief op crimineel gedrag: toen en nu

Het ‘biologisch perspectief’ op crimineel gedrag heeft door de jaren

heen wisselende invloed gehad en is ook inhoudelijk veranderd. Het

stond na de Tweede Wereldoorlog lange tijd in een kwaad daglicht.

Aannemelijk is dat dit in de eerste plaats kwam door de associatie met

zwarte bladzijden in de geschiedenis (Rafter 2008). Door de eugeneti-

cabeweging eind negentiende eeuw werden aan hele groepen basale

rechten ontzegd op basis van veronderstelde inferieure genetische

kenmerken. Nazisme en racisme in Duitsland leidden tot etnische zui-

veringen waarbij biologische kenmerken mede als basis daarvoor wer-

den aangevoerd. In meerdere andere landen vonden gedwongen steri-

lisaties plaats van ‘genetisch inferieure individuen’, bijvoorbeeld in de

Verenigde Staten, en ook in de jaren vijftig, zestig en nog later in Zwe-

den. In de tweede plaats heeft het negatieve imago van het biologisch

perspectief te maken met een eenzijdige, vertekende en soms simplis-

tische benadering door wetenschappers. Op basis van het vroege bio-

criminologisch onderzoek van Lombroso (1835-1909) werd bijvoor-

beeld gedacht dat criminelen te herkennen zijn aan bepaalde schedel-

kenmerken. Er is nog een derde reden: misvattingen over het biocrimi-

nologisch perspectief. Zo is het idee dat biologische factoren onveran-

derbaar zijn nog steeds wijdverbreid (Rocque e.a. 2014; Donker 2000).

Er is een aantal belangrijke verschillen tussen hedendaagse neurowe-

tenschappelijke opvattingen en methoden en biologische ideeën over

crimineel gedrag uit eind negentiende eeuw. Een analyse van biocri-

minologische perspectieven door de eeuwen heen laat het volgende

zien (Rafter 2008). In de eerste plaats heeft de huidige biocriminologie

meer oog voor het complexe samenspel tussen biologische en sociale

invloeden in plaats van een focus op vooral de biologische kant van de

mens – en daarvan dan nog een beperkt aspect zoals in het vroege bio-

criminologisch onderzoek wel werd gezien. Ten opzichte van biocri-

minologisch onderzoek uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige

eeuw (Buikhuisen) zijn vooral de biocriminologische meetmethoden

rijker. Naast de toen ook al beschikbare maten als hartslag en huidge-

leiding, beschikken wetenschappers nu bijvoorbeeld ook over beeld-

vormende technieken waardoor de bouw en de activiteit van de herse-

nen in detail kunnen worden bestudeerd. Ook is onderzoek naar bio-

logische factoren in relatie tot antisociaal gedrag steeds meer interdis-
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ciplinair, waardoor de kans op een te eenzijdige benadering kleiner

wordt.

In het licht van het voorgaande worden drie aspecten van de huidige

visie op biologische factoren en criminaliteit besproken, die alle drie

in relatie staan tot de notie van vrij zijn van de mens: de aspecten ver-

anderbaarheid, integratie en bewuste en onbewuste processen.

Veranderbaarheid

Dat biologische factoren onveranderbaar zijn, is waarschijnlijk een

van de hardnekkigste mythes over het biocriminologisch perspectief

(Rocque e.a. 2014; Donker 2000). Het voortbestaan van dat misver-

stand zou voor een deel te wijten zijn aan eenzijdigheid in de oplei-

ding van criminologen (Wright e.a. 2008).

Talloze voorbeelden uit onderzoek bij mens en dier illustreren de ver-

anderbaarheid van biologische factoren. Een beroemd voorbeeld is

onderzoek van Weaver en collega’s (2004) bij ratten dat het belang laat

zien van de sociale omgeving voor de ontwikkeling van het fysiologi-

sche stresssysteem. De onderzoekers verdeelden een aantal ratten-

moeders met pasgeboren pups in twee groepen. Bij de ene groep haal-

den zij de moeders een deel van de dag weg bij de pups. De pups in die

groep werden minder door de moeder verzorgd en gelikt, ze werden in

feite een beetje verwaarloosd. Bij de andere groep bleven de moeders

de hele dag bij de pups. De ratjes in die groep werden vaak door de

moeder verzorgd en gelikt. Bij deze ratjes schakelden bepaalde genen

die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het fysiologische stress-

systeem beter aan dan bij de ratjes die een beetje werden verwaar-

loosd. De eerstgenoemde ratjes kregen daardoor een beter ontwikkeld

stresssysteem. Ze waren als volwassene minder angstig dan de eerder

verwaarloosde ratten voor allerlei prikkels en uitdagingen in de omge-

ving.

Ook binnen het onderzoek naar antisociaal gedrag is een aantal inte-

ressante studies gedaan die de veranderbaarheid van biologische fac-

toren laten zien. Eén mooi voorbeeld is een onderzoek uitgevoerd

door Lewis en collega’s (2008). Zij onderzochten kinderen met ernstige

gedragsproblematiek voor en na een gedragsinterventie van ruim drie

maanden. De kinderen leerden tijdens deze behandeling hun agres-

sieve gedrag en negatieve gedachten te veranderen door middel van
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rollenspellen en groepsopdrachten. Ook de ouders van de kinderen

ondergingen een training. Tijdens deze training kregen ouders posi-

tieve opvoedingsvaardigheden (zoals het kind aanmoedigen) alsook

milde en consequente straffen aangeleerd om in te zetten wanneer

hun kind vervelend gedrag vertoonde. Na afloop werd de ouders

gevraagd het gedrag van hun kinderen te evalueren aan de hand van

een vragenlijst. Bij een aantal van deze kinderen waren duidelijke

gedragsverbeteringen te zien, zoals een afname van agressief gedrag.

Het interessante was dat bij deze kinderen ook een verbetering in her-

senactiviteit te zien was tijdens het uitvoeren van een ‘inhibitie’-taak.

Tijdens deze computertaak werd kinderen gevraagd op een knop te

drukken wanneer ze een specifieke letter op het beeldscherm zagen

verschijnen en juist niet op de knop te drukken als ze een andere letter

zagen verschijnen. Na afloop van de behandeling was er een duidelijke

verbetering te zien in de activiteit van het ‘ventrale’, ofwel het onder-

ste deel van de voorhersenen tijdens de uitvoering van de taak. Het is

bekend dat dit deel van de hersenen betrokken is bij zelfregulatiepro-

cessen. Met andere woorden, de resultaten van deze studie laten zien

dat zowel op gedragsniveau (zoals aangegeven door ouders) als op

biologisch niveau verbeteringen te detecteren zijn na behandeling. Dit

illustreert dat een gedragsinterventie niet alleen op gedrag invloed kan

hebben, maar dat ook de onderliggende neurobiologische processen

kunnen veranderen.

Onder invloed van medicatie, veranderingen in eigen gedrag en/of

manieren van denken alsook invloeden vanuit de omgeving kunnen

bepaalde biologische factoren veranderen. Recentelijk hebben de

auteurs van dit artikel laten zien dat klassieke gedragstherapie niet

alleen antisociale trekken kan verminderen, maar ook invloed heeft op

hormoonspiegels en hersenfunctioneren (Cornet e.a. 2014). Deze bio-

logische kenmerken lijken minder afwijkend te worden als gevolg van

gedragsinterventie. Daarmee lijkt er dus een positief verband te

bestaan tussen gedragsveranderingen en veranderingen in bepaalde

biologische kenmerken. Aan de andere kant blijken negatieve omge-

vingsinvloeden, zoals misbruik in de kinderjaren, maar ook verblijf in

detentie, een verslechterend effect te hebben op de werking van het

brein (Meijers e.a. 2015). Nu is al langer bekend dat traumatische erva-

ringen in de jeugd en de soberheid van een gevangenissetting een

negatief effect kunnen hebben op het gedrag van de mens, maar

bovenstaande laat zien dat dit ook op biologisch niveau aan te tonen
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is. En daarmee is het neurowetenschappelijk perspectief een extra

dimensie om invloeden op het menselijk gedrag, zoals de invloed van

jeugdervaring op de ontwikkeling van crimineel gedrag, te detecteren

en te verklaren, en kan het mogelijk zelfs worden gebruikt om op te

interveniëren.

Integratie van neurowetenschappelijke, psychologische en sociale
informatie

In het verleden werden biologische theorieën met betrekking tot cri-

mineel gedrag vooral gekenmerkt door het idee dat er een een-op-een-

relatie was tussen bepaalde biologische kenmerken en de onontkoom-

baarheid dat iemand een delict zou plegen. Zo dacht Lombroso dat

criminelen te herkennen waren aan afwijkingen van de schedel (Rafter

2008). Op een enkele uitzondering na zullen hedendaagse onderzoe-

kers in het veld van neurowetenschappen en criminologie het idee

verwerpen dat er zulke directe relaties zijn tussen biologische afwijkin-

gen en crimineel gedrag. Zoals eerder vermeld is er in het huidige cri-

minologisch onderzoek veel meer dan in het vroegere tijdperk kennis

over en oog voor de interactie van biologische en sociale factoren. Het

is niet óf het een óf het ander, maar biologische, sociale en psychologi-

sche invloeden worden als aanvullend op elkaar gezien voor het

begrijpen van crimineel gedrag. Een interessante studie op dit gebied

betreft die van Cauffman en collega’s (2005). De auteurs onderzochten

het vermogen van verschillende factoren (sociologisch, neuropsycho-

logisch en fysiologisch) om te voorspellen welke jongeren tot een

groep jeugddelinquenten behoorden en welke jongeren tot een niet-

delinquente controlegroep behoorden. Het interessante aan dit

onderzoek was dat juist de combinatie tussen neuropsychologische

taken, een hartslagmeting en een klassieke zelfrapportage-vragenlijst

over zelfcontrole een sterker voorspellingsmodel opleverde dan een

model met alleen biologische maten of alleen de vragenlijst als voor-

speller.1 Ook de resultaten van ons eigen onderzoek (Cornet e.a. 2015)

tonen de toegevoegde waarde van neurowetenschappelijke metingen

aan als aanvulling op psychologische achtergrondkenmerken. In dit

1 Nagelkerke R-square voor het volledige model (neuropsychologische taken, hartslagme-
ting en zelfcontrole-vragenlijst) was .284. Het model met alleen neuropsychologische
taken en de hartslagmeting had een R-square van .258 en voor alleen de vragenlijst was
dit .132.
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onderzoek trachtten wij te voorspellen welke gedetineerden een justi-

tiële gedragsbehandeling zouden afronden en welke niet. Wij vonden

dat een neuropsychologische aandachtstaak een grotere voorspel-

lende waarde had voor wie vroegtijdig zou uitvallen dan zelfgerappor-

teerde behandelmotivatie en leeftijd van gedetineerden. Echter, de

meeste andere neurowetenschappelijke variabelen in dit onderzoek

bleken geen relatie te hebben met de behandeluitkomst van gedeti-

neerden. Daarmee moeten de uitkomsten van dit onderzoek als

bescheiden worden beschouwd, maar ze laten niettemin de relevantie

van neurowetenschappelijke meetmethoden zien. Op dit moment

wordt het aandachtsvermogen van gedetineerden niet gemeten tij-

dens de selectieprocedure voor de behandeling. Onze aanbeveling is

dan ook dat de relatieve simpele aandachtstaak toegevoegd wordt aan

de huidige behandelselectieprocedure, zodat voorafgaand aan de

behandeling iets beter ingeschat kan worden welke gedetineerden een

verhoogde kans hebben om voortijdig met de behandeling te stoppen.

Vervolgens zouden deze gedetineerden extra supervisie kunnen krij-

gen tijdens de behandeling, of kan wellicht overwogen worden om

deze gedetineerden een extra module gericht op aandachtsvermogen

aan te bieden.

Neurowetenschappelijke informatie kan soms ook in strafzaken een

aanvullende waarde hebben bij de beantwoording van de vraag in

hoeverre een verdachte als toerekeningsvatbaar voor zijn daad moet

worden beschouwd. Onderzoek naar dergelijke ‘neurostrafzaken’ in

Nederland laat zien dat de neurowetenschappelijke informatie dan

deel uitmaakt van een breder beeld van de verdachte waaraan meer-

dere disciplines bijdragen (De Kogel & Westgeest 2013, 2015). Een

voorbeeld van een strafzaak waarbij neurowetenschappelijke inzich-

ten gebruikt werden om de mate van toerekeningsvatbaarheid, en de

daarmee samenhangende sanctie, te bepalen is die van Sietske H.

Deze vrouw bracht tussen 2003 en 2009 haar vier pasgeboren baby’s

om het leven. Het motief van Sietske H. was psychosociaal van aard: ze

zou aan het beeld van de perfecte dochter willen voldoen. In eerste

aanleg wordt Sietske H. tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. In

hoger beroep concluderen een gedragsneuroloog en een psychiater

echter dat er onder andere sprake is van een afwijking in de frontale

hersenen. Sietske H. wordt op basis van deze informatie uiteindelijk
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verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot drie jaar

gevangenisstraf en tbs.2

Al met al hebben we aan de hand van deze illustraties de toegevoegde

waarde van het neurowetenschappelijk perspectief willen laten zien.

Juist de combinatie van neurowetenschappelijke, psychologische en

sociale informatie kan leiden tot een beter begrip van crimineel

gedrag.

Bewuste en onbewuste processen

In het strafrecht wordt de mens veelal als een rationeel en bewust keu-

zes makend wezen beschouwd (zie De Jong 2013; Roef 2013). Onder-

zoek laat echter zien dat wij ‘meer zijn dan ons bewuste zelf’. Ons

gedrag wordt niet alleen bewust, maar ook door onbewuste processen

aangestuurd. Een voorbeeld is een bijzonder experiment waarin de

psychologen Dijksterhuis en Van Knippenberg (1998) onderzochten of

het primen van stereotypen invloed heeft op gedrag. Eén groep proef-

personen moest vijf minuten lang aan een professor denken en ken-

merken opschrijven die zij met professoren in verband brachten. Een

tweede groep moest hetzelfde doen voor de beroepsgroep secreta-

resse. Een derde groep ten slotte kreeg geen priming. De drie groepen

verschilden verder niet van elkaar op bijvoorbeeld factoren als leeftijd

en opleiding. Vervolgens kregen alle proefpersonen een serie ingewik-

kelde meerkeuzevragen die waren ontleend aan het spel Trivial Pur-

suit. De groep die aan de professor had moeten denken, loste de vra-

gen veel beter op dan de andere groepen. De eerste groep had 60% van

de vragen goed, de twee andere minder dan de helft. De onderzoekers

concluderen dat we beter toegang hebben tot onze algemene kennis

als het stereotype van de professor geactiveerd is. Er is inmiddels veel

onderzoek dat de onbewuste aansturing van een (groot) deel van ons

gedrag aannemelijk maakt (bijv. Kahneman 2003; Strack & Deutsch

2004). Volgens wetenschappers als Ap Dijksterhuis is het bewuste zelfs

slechts een topje van de ijsberg en vindt de meeste en belangrijkste

aansturing van ons gedrag onbewust plaats (Dijksterhuis 2007).

Neurowetenschappelijke methoden kunnen een rol spelen in het

beter begrijpen van ook de rol van onbewuste processen bij menselijk

2 Hof Leeuwarden 11 oktober 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9891.
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gedrag. In het strafrechtssysteem wordt veelvuldig gebruik gemaakt

van dossieronderzoek, risicotaxatie-instrumenten, zelfrapportage en

informanten om een coherent beeld te vormen van justitiabelen. Met

uitzondering van dossieronderzoek doen de meeste methoden een

beroep op inzicht en bewuste kennis van medewerkers, justitiabelen

zelf en derden. Echter, als het gaat om de doelgroep binnen het straf-

rechtssysteem, de justitiabelen, dan is zelfinzicht vaak problematisch.

Of dit nu ligt aan de centrale problematiek (laag intelligentieniveau,

korte aandachtsspanne, verbale beperkingen, enz.) of aan onwelwil-

lendheid c.q. motivatieproblemen, het aanspreken van bewuste pro-

cessen/kennis is niet altijd makkelijk bij deze doelgroep. In plaats van

direct naar bepaald gedrag te vragen kunnen neurowetenschappelijke

methoden op een andere manier een beeld geven van iemands functi-

oneren. Een voorbeeld: in een studie van Patrick en collega’s (1994)

werd psychopathische en niet-psychopathische gedetineerden

gevraagd om aan te geven hoe angstig zij zich voelden bij het inbeel-

den van bepaalde scenario’s (bijv. ‘U staat onder de douche terwijl u

iemand hoort inbreken in uw huis’). Naast het afnemen van vragen-

lijsten werd bij de gedetineerden ook de zweetproductie op de handen

gemeten tijdens het inbeelden van dit soort scenario’s. Psychopathi-

sche gedetineerden verschilden niet van de niet-psychopathische

gedetineerden in angstervaring op basis van de vragenlijsten. Het inte-

ressante was echter dat psychopathische gedetineerden terwijl zij zich

de scenario’s inbeeldden wél minder zweet produceerden dan niet-

psychopathische gedetineerden. Dit voorbeeld illustreert dat met bio-

logische maten een verschil kan worden gevonden dat met psycholo-

gische methoden zoals vragenlijsten niet te detecteren is: als alléén

vragenlijsten waren gebruikt, was het nooit gevonden. De vermin-

derde zweetreactie bij de psychopaten in het voorbeeld is in lijn met

de bevinding in een groot aantal onderzoeken dat het zenuwstelsel

van mensen met ernstig antisociaal gedrag en psychopathische trek-

ken minder sterk reageert op stressprikkels (o.a. meta-analyse van Lor-

ber 2004; Glenn & Raine 2014a).

Deze illustratie toont aan dat neurowetenschappelijke methoden

gebruikt kunnen worden om onbewuste (fysiologische) processen

bloot te leggen die relevant zijn in relatie tot gedrag. Dat kan bijdragen

aan een vollediger beeld van de factoren die een rol spelen bij bepaald

gedrag. Dit laatste is van belang voor bijvoorbeeld interventies in de

strafrechtspraktijk. Maar daarnaast is een belangrijk argument voor
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het meten van onbewuste processen met neurowetenschappelijke

methoden dat ook de autonomie van de personen zelf gediend is met

het bewust maken van onbewuste processen om hun inzicht te geven

in hun eigen gedrag.

Conclusie

In deze bijdrage hebben wij willen laten zien dat de mens voor een

biocriminoloog niet per definitie onvrij is. Het moderne biocriminolo-

gisch onderzoek gaat uit van een geïntegreerd mensbeeld waarvan ook

biologische factoren deel uitmaken. Biologische factoren vormen als

het ware een deel van de ‘puzzelstukjes’ die nodig zijn om menselijk

gedrag te begrijpen, net als bijvoorbeeld psychologische en sociale

factoren. Onderzoek laat daarnaast zien dat biologie niet per definitie

‘destiny’ is, maar dat biologische factoren veranderbaar kunnen zijn.

Zo zou biologische kennis ook moeten worden gezien als we het heb-

ben over het vaststellen van normafwijkend gedrag, het verklaren

ervan en bij de ontwikkeling van interventieprogramma’s of andere

toepassingen in de strafrechtspraktijk. De biocriminologie heeft in dit

opzicht ook al bruikbare kennis opgeleverd (zie voor overzichten bijv.

Van Goozen & Fairchild 2008; Ogilvie e.a. 2011; Glenn & Raine 2014b).

Een mensbeeld waarin óók empirische resultaten en theorie vanuit

biologisch perspectief zijn opgenomen, maakt de mens in onze visie

vrijer dan een beeld dat daarvoor de ogen sluit. Als je weet welke drijf-

veren een rol kunnen spelen bij je gedrag, kun je betere keuzes maken

dan als je een deel van die drijfveren stelselmatig negeert. Een derge-

lijke visie is ook voor het strafrecht praktisch werkbaar, zoals we hier-

boven betogen. In dit opzicht verrijken de neurowetenschappen onze

kennis juist in plaats van deze eenzijdiger en armer te maken.

We sluiten af met een voorbeeld van hoe neurobiologische kennis op

een heel praktische manier kan bijdragen aan de autonomie van indi-

viduen. Ggz-instelling Parnassia en de TU Delft ontwikkelden samen

de ‘Temstem’, een app (applicatie) voor de smartphone.3 De app is

bedoeld voor psychiatrische patiënten die last hebben van auditieve

hallucinaties, ‘stemmen horen’. Sommigen hebben veel last van stem-

men; deze kunnen aardig zijn, maar ook bekritiserend, dwingend om

3 Zie www. parnassiagroep. nl/ hoe -wij -helpen/ online -hulp/ temstem/ hoe -werkt -temstem.

http://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/online-hulp/temstem/hoe-werkt-temstem
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opdrachten uit te voeren, beledigend of bedreigend. De app is geba-

seerd op neurowetenschappelijke kennis over de taalgebieden in de

hersenen. Als iemand stemmen hoort die er niet zijn, zijn deze taalge-

bieden toch actief. De Temstem bestaat uit taalspelletjes die ook

gebruik maken van hetzelfde taalproductiegebied in de hersenen. Op

het moment dat het taalproductiegebied al door het spel geactiveerd

wordt, kunnen de meeste mensen niet ook nog ‘stemmen horen’. De

werking van de app wordt in een grootschalig onderzoek nog nader

onderzocht, maar de eerste resultaten zijn positief: de app vergroot de

controle die mensen zelf hebben over het horen van ongewenste

stemmen en maakt hen hiermee, met dank aan de neurowetenschap,

in feite meer vrij.
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Bescherm het slachtoffer, begin
bij de verdachte

W.J. Veraart *

Bescherm het slachtoffer, begin bij de verdachte. Deze zin klinkt op het

eerste gezicht wellicht een beetje provocerend. We zijn namelijk

gewend geraakt aan een maatschappelijk discours waarin steeds mon-

diger slachtoffers stevig tegenover – als steeds gevaarlijker geportret-

teerde – verdachten worden geplaatst. Wat aan dit dominante vertoog

opvalt, is dat er dikwijls een simplistische wij/zij-tegenstelling in

besloten ligt. Slachtoffers zijn in dit vertoog altijd (passieve) slachtof-

fers van criminaliteit, en aan hun oprechtheid wordt niet getwijfeld.

Daartegenover worden de verdachten beschouwd als mogelijke daders

(of gemakshalve reeds daders genoemd) en zelden of nooit als moge-

lijk vals of onterecht beschuldigden, kortom als mogelijke slachtoffers.

In haar politieke vorm kwam deze wij/zij-tegenstelling bijvoorbeeld

pregnant naar voren in de volgende verkiezingsleus van de VVD, in de

aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012: ‘Mee-

leven met slachtoffers. Niet met daders.’1 In zijn sociaalwetenschap-

pelijke vorm komen we de wij/zij-tegenstelling reeds tegen in het

proefschrift van Hans Boutellier uit 1993. In dit boek bepleit Boutellier

een ‘victimaal liberalisme’ waarin de ‘voor zijn daad moreel verant-

woordelijk te stellen dader’ pontificaal tegenover ‘het lijdende slacht-

offer’ wordt geplaatst (Boutellier 1993, p. 93; De Wit 2013, p. 52-54).

Een ander voorbeeld van dit binaire denkschema bieden de Tilburgse

victimologen Suzan van der Aa, Marc Groenhuijsen en Anthony Pem-

berton in een recent artikel:

‘In het strafrecht gaat het (…) om een misdrijf dat door de één is begaan

en door de ander is ondergaan. Dat schept een bijzonder uitgangspunt.

(…) [In het strafrecht] is minder ruimte [dan in het privaatrecht; WV] om

* Prof. mr. Wouter Veraart is hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechts-
filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

1 Er kwam veel kritiek op deze slogan. Zie bijvoorbeeld de column van Malou van Hintum
(2012).
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het onderliggende voorval als een “conflict” tussen individuen aan te mer-

ken.’ (Van der Aa e.a. 2013, p. 556)

Een dergelijk ‘bijzonder uitgangspunt’ is echter sterk prescriptief,

zeker wanneer het onderscheid tussen verdachte en dader niet duide-

lijk wordt gemaakt en de benaming slachtoffer exclusief wordt voorbe-

houden aan (de positie van) de gelaedeerde in het strafproces. Het axi-

oma van de actieve dader en het passieve slachtoffer wordt dan als een

onbestrijdbaar dogma over de onderliggende sociale werkelijkheid

gelegd, ook als de feiten zich, zoals bijvoorbeeld in veel zeden- en

geweldszaken, tegen deze rigide voorstelling van zaken verzetten (zie,

in kritische zin, Fletcher 2007, p. 119-121, 256; C.J.W. Veraart 2012,

p. 6; Claessen 2010, p. 508).

In dit artikel wil ik bij de geschetste wij/zij-tegenstelling iets langer

stilstaan in het licht van de verschuivende mensbeelden die wij in het

strafrecht waarnemen. Vervolgens wil ik een uitstap ondernemen naar

de cultuurhistorische wortels van het begrip slachtoffer. Waar komt

dat vreemde begrip vandaan en wat kunnen de kunst- en cultuurge-

schiedenis ons vertellen over de wijze waarop en de context waarin wij

tegen lijdende mensfiguren hebben leren aankijken? Ik zal betogen dat

een eerste cultuurhistorische analyse van ons slachtofferbegrip al snel

lijkt uit te lopen op een herwaardering van de rechtspositie van de ver-

dachte, de gedetineerde en de ex-gedetineerde in het strafrecht. Ik ga

dus pleiten voor een slachtoffergericht strafrecht dat zeer gevoelig is

voor de mogelijkheid dat de verdachte slachtoffer wordt van een

onrechtvaardig proces, dat de gedetineerde slachtoffer wordt van een

inhumane detentie of dat de ex-gedetineerde slachtoffer wordt van

aanhoudende volkswoede of van preventieve systemen die hem

levenslang achtervolgen.

Verschuivende mensbeelden in het strafrecht

Terug naar de verschuivende mensbeelden. We zullen eerst moeten

proberen te begrijpen waarom de geschetste wij/zij-tegenstelling in

het huidige vertoog productief is. Van belang is dat het vertoog over

slachtofferrechten in het teken staat van emancipatie. Het verhaal is

bekend. Het slachtoffer van criminaliteit had in de rechtszaal lange

tijd geen eigen plaats. Voor slachtofferleed was in het strafrecht weinig
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aandacht. De strafzaak was een aangelegenheid tussen verdachte en

het Openbaar Ministerie (OM), dat namens de Staat het algemeen

belang behartigde. Juridische vormen van erkenning van het leed van

slachtoffers waren beperkt tot de mogelijkheid om materiële compen-

satie te claimen als benadeelde partij. De strijd om meer slachtoffer-

rechten, zoals het spreekrecht, is tegen die achtergrond lange tijd een

uphill battle geweest, waarbij het ‘monopolie’ van de verdachte op de

onverdeelde aandacht van rechters, advocaten en de openbare aan-

klager in het strafproces moest worden doorbroken (Van der Aa &

Groenhuijsen 2012, p. 603).

Dit vertoog, dat erop is gericht het slachtoffer de rechtszaal in te krij-

gen, ondervond dus weerstand in de ruimte die de verdachte in de

rechtszaal vulde omdat hij in het proces van waarheidsvinding de cen-

trale positie innam. Om het slachtoffer van criminaliteit in juridische

zin vooruit te helpen moest die centrale positie van de verdachte wel

worden gerelativeerd en enigszins aangetast: die moest immers ruimte

afstaan. In de context van deze emancipatiestrijd is het dan niet

behulpzaam ook de verdachte als een mogelijk slachtoffer (van bij-

voorbeeld een valse beschuldiging of een onzorgvuldige rechtsgang) te

benoemen. Het is een stuk productiever om de verdachte te karakteri-

seren als een mogelijke dader die wel erg veel juridische aandacht

krijgt en de termen ‘slachtoffer’ en ‘slachtofferrechten’ exclusief te

reserveren voor degenen die hebben geleden onder criminele praktij-

ken en daarvoor erkenning wensen.2

Ik hoop hiermee te hebben duidelijk gemaakt waarom de emancipa-

tiestrijd ten behoeve van slachtoffers in het strafrecht profiteert van

een wij/zij-tegenstelling waarin de term slachtoffers wordt gereser-

veerd voor degenen die getroffen zijn door criminaliteit en de ver-

dachte als een mogelijke dader wordt bestempeld. Ook de mogelijk-

heid dat degenen die zich als slachtoffers manifesteren geen echte

slachtoffers of zelfs daders zouden kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat

zij een valse of onterechte beschuldiging hebben gedaan), blijft in dit

emanciperende vertoog grotendeels buiten beeld.

2 In W.J. Veraart 2005 heb ik met behulp van het gedachtegoed van René Girard in dit ver-
band gewezen op rivaliteitsgevoelens van het slachtoffer jegens de bijzondere status en
aandacht die de verdachte toekomen in het strafproces. Het slachtoffer, voortgedreven
door mimetische begeerte, probeert de centrale plaats van de verdachte in de rechtszaal
in te nemen, maar dat kan slechts door de verdachte uit de weg te ruimen: een conflict is
dus onvermijdelijk.
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Terwijl het slachtoffer zich steeds meer manifesteert als een rechts-

subject sui generis, is er aan de kant van de verdachte eveneens van

een verschuiving sprake (W.J. Veraart 2005, p. 247-249). De recente

ontwikkelingen zijn bekend. De grote lijn: straffen worden steeds

zwaarder en langer;3 het OM krijgt steeds meer mogelijkheden om

ingrijpende beslissingen zelf te nemen en zaken zelf af te doen (Knigge

& De Jonge van Ellemeet 2014) en het gevangenisregime is drastisch

versoberd.4 Heeft een veroordeelde zijn straf uitgezeten, dan lijkt niet

langer zijn terugkeer in de samenleving, maar zijn gevaarlijkheid cen-

traal te staan.5 Er wordt bovendien beknibbeld op de kwaliteit van de

rechtspraak. Rechters klaagden in de afgelopen jaren dat zij door toe-

nemende werkdruk als gevolg van bezuinigingen hun werk niet meer

goed kunnen doen, en hun klachten zijn met feiten gestaafd (Fruytier

e.a. 2013).

Ik heb geen aanwijzingen dat academische voorvechters voor meer

slachtofferrechten aan de wieg hebben gestaan van deze verharding

en versobering en, hier en daar, afkalvende rechtsbescherming van

verdachte, gedetineerde en ex-gedetineerde in ons strafrecht. Daar-

voor zijn vermoedelijk andere ontwikkelingen in politiek en maat-

schappij verantwoordelijk die zich van landsgrenzen weinig aantrek-

ken.6 In Nederland is de invloedrijke lokale politicus Joost Eerdmans

(Leefbaar Rotterdam) iemand die zijn pleidooi voor een strafrecht

zonder mededogen met de dader met een grote betrokkenheid bij de

juridische emancipatie van het slachtoffer verbindt. In 2009 verscheen

een opvallend pamflet met deze strekking van het ‘Burgercomité tegen

onrecht’, waarvan Eerdmans voorzitter is, onder het veelzeggende

motto ‘Wie barmhartig is jegens de wolven, doet onrecht aan de scha-

pen.’7 De bredere slachtofferemancipatiebeweging heeft, al dan niet

met tegenzin, geprofiteerd van de verharding en verruiging van ons

3 Zie www. rechtspraak. nl/ Recht -In -Nederland/ ThemaDossiers/ Strenger -straffen/ Pages/
Achtergrondinformatie. aspx.

4 Zie in dit kader deze Kamervragen en de antwoorden van de staatssecretaris over het ver-
soberde gevangenisregime uit 2014: www. rijksoverheid. nl/ documenten -en -publicaties/
kamerstukken/ 2014/ 03/ 26/ antwoorden -kamervragen -over -nieuw -regime -in -
gevangenissen. html.

5 Zo wil een groot aantal politieke partijen bepaalde ex-gedetineerden levenslang kunnen
blijven volgen om te voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan Zie onder meer www. cda.
nl/ actueel/ toon/ levenslange -proeftijd -voor -gevaarlijke -criminelen -1/ .

6 Voor vergelijkbare tendensen in Frankrijk, zie Salas 2010.
7 Het ‘Pamflet tegen onrecht’ van het Burgercomité tegen onrecht is te raadplegen via

http:// burgercomite. nl/ media/ www_ burgercomite_ nl/ pamflet. pdf (bezocht in september
2015).

http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/ThemaDossiers/Strenger-straffen/Pages/Achtergrondinformatie.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/ThemaDossiers/Strenger-straffen/Pages/Achtergrondinformatie.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/26/antwoorden-kamervragen-over-nieuw-regime-in-gevangenissen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/26/antwoorden-kamervragen-over-nieuw-regime-in-gevangenissen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/26/antwoorden-kamervragen-over-nieuw-regime-in-gevangenissen.html
http://www.cda.nl/actueel/toon/levenslange-proeftijd-voor-gevaarlijke-criminelen-1/
http://www.cda.nl/actueel/toon/levenslange-proeftijd-voor-gevaarlijke-criminelen-1/
http://burgercomite.nl/media/www_burgercomite_nl/pamflet.pdf
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strafrecht omdat mede daardoor de weg vrijkwam voor een eigenstan-

dige plaats voor het slachtoffer in het strafproces.

Elders heb ik erop gewezen dat deze verschuivingen op een radicale

verandering kunnen wijzen in de manier waarop wij in juridische zin

tegen de verdachte plegen aan te kijken (W.J. Veraart 2013). Het klas-

sieke (kantiaanse) uitgangspunt was dat de verdachte als autonoom

rechtssubject in staat moet worden gesteld om voor een onafhanke-

lijke rechter verantwoording af te leggen voor zijn daden – en na het

uitzitten van een proportionele straf een tweede kans krijgt om als vol-

waardig lid aan de samenleving deel te nemen. Dit mensbeeld van de

verdachte als een verantwoordelijk rechtssubject lijkt echter steeds

vaker plaats te maken voor de (aan de utilist Bentham ontleende)

gedachte dat sommige leden van de samenleving zo gevaarlijk zijn dat

ze eigenlijk permanent, van de wieg tot het graf, geobserveerd zouden

moeten worden (W.J. Veraart 2013, p. 582-583). Het rechtssysteem

dient in dat kader vooral als een instrument van belonen en straffen,

een machine die bij voortduring prikkels uitdeelt om de lichamen van

potentieel gevaarlijke subjecten in de juiste richting te blijven sturen.

Het mensbeeld dat daarbij hoort, gaat niet langer uit van de verdachte

als een verantwoordelijk persoon die rekenschap over zijn daden kan

afleggen en in beginsel recht heeft op een tweede kans. Dit mensbeeld

is puur empirisch: het ziet sommige mensen (op basis van empirisch

onderzoek) als verhoogde risicofactoren die slechts door een perma-

nente, multidisciplinaire interventiemacht met voldoende juridische

backup onder controle kunnen worden gehouden.

De voorlopige conclusie is dat in het politieke en beleidsmatig denken

over strafrecht een nieuwe tweedeling is ontstaan, waarbij aan de ene

kant de slachtoffers van criminaliteit in toenemende mate erkenning

en sympathie krijgen als eigenstandige dragers van rechten en aan de

andere kant de daders/verdachten rechtspositioneel terrein verliezen

en in sommige gevallen niet langer als een verantwoordelijk lid van de

samenleving worden gezien, maar als een gevaarlijk ‘sujet’ dat niet

alleen om steeds hardere straffen, maar ook om permanent toezicht

en controle vraagt.
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Iets over de oorsprong van ons slachtofferbegrip

Laten we op dit punt in dit betoog kort stilstaan bij de oorsprong van

ons slachtofferbegrip. Over dit onderwerp heeft vooral de bekende Til-

burgse victimoloog Jan van Dijk in verschillende publicaties het

nodige opgemerkt (J.J.M. van Dijk 2008a, 2008b, 2009). Van Dijk wijst

erop dat ons begrip slachtoffer een vertaling is van het Latijnse woord

victima, dat letterlijk offerdier betekent (J.J.M. van Dijk 2008a, p. 13).

Ook het Nederlandse begrip slachtoffer lijkt daarnaar te verwijzen: let-

terlijk gaat het immers om een ‘offer’ dat ritueel ‘geslacht’ dient te

worden om te kunnen worden opgedragen aan God.8 Inderdaad komt

in rechtshistorische bronnen de term victima vrijwel uitsluitend voor

in de betekenis van offerdier.9 Niettemin wordt in religieuze teksten de

term victima ook wel eens metaforisch gebruikt ter aanduiding van

Jezus Christus. Een vroeg voorbeeld daarvan is te vinden in een tekst

van Calvijn uit 1536, die ook door Van Dijk wordt genoemd (J.J.M. van

Dijk 2009, p. 4). Christus werd immers gezien als het Lam Gods, het

onschuldige ‘offerlam’ dat werd gekruisigd en stierf voor ‘de zonden

van de wereld’. Niet alleen de gekruisigde Jezus (zie bijvoorbeeld de

Gekruisigde Christus van Vélasquez in figuur 1), maar ook het schaap

met de aan elkaar gebonden poten vormt dan ook een bekend motief

in de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis. De theoloog Martien

Brinkman (Brinkman 2012, p. 124) verwijst in dit verband naar het ico-

nische schilderij Agnus Dei (Lam Gods) (1635-1640) van de Spaanse

schilder Francisco de Zurbarán (zie figuur 2). Volgens Van Dijk is het

nog een raadsel hoe het slachtofferbegrip zich een paar eeuwen later,

tijdens de Verlichting, uit die religieuze sfeer heeft losgemaakt en hoe

de term vervolgens in vele talen in zwang raakte om getroffenen van

zowel natuurrampen als allerlei misdadige (en seksuele, bijvoorbeeld

in het werk van De Sade10) praktijken aan te duiden.

8 Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als betekenissen: ‘1. Offerdier dat
geslacht wordt, offerande in den vorm eener slachting; 2. Iemand wien de gevolgen van
bepaalde handelingen, gebeurtenissen of omstandigheden zwaar treffen.’ Geraadpleegd
via http://gtb.inl.nl/.

9 In vroegmoderne lexica van het civiele recht komt men de term victima alleen tegen in de
betekenis van offerdier. Mijn dank gaat uit naar mijn rechtshistorische collega C.J. de
Bruijn voor het verrichten van een steekproef.

10 In de in 1795 verschenen pornografisch-filosofische verhandeling La philosophie dans le
boudoir ou les instituteurs immoraux laat De Sade de 15-jarige (en zeer geprikkelde) Eugé-
nie uitroepen (De Sade 1976, p. 177): ‘Une victime, ma bonne, une victime!… Oh! dieux!
cela ferait le bonheur de ma vie!…’
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Van Dijk is niet erg positief over het gebruik van de nogal akelig klin-

kende term slachtoffer, al lijkt hij er ook niet duidelijk afstand van te

willen doen. Voor Van Dijk is het grootste probleem dat aan de term

slachtoffer christelijke connotaties van passiviteit en vergevingsge-

zindheid zouden kleven, die de door hem gewenste slachtoffereman-

Figuur 1 Gekruisigde Christus, door Diego Vélasquez

Figuur 2 Agnus Dei, door Francisco de Zurbarán
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cipatie in het strafrecht lange tijd in de weg zouden hebben gestaan

(J.J.M. van Dijk 2009, p. 5-6). Op die tentatieve veronderstelling van

Van Dijk valt het nodige af te dingen. Het standvastig lijden van lange

reeksen christelijke martelaren, bijvoorbeeld, moet theologisch wor-

den begrepen als een vorm van militant activisme, in een kosmische

oorlog tegen het kwade (zie in dezelfde zin De Wit 2013, p. 56-57), en

niet vanuit noties van passieve lijdzaamheid of vergevingsgezindheid

jegens de beulen, die Van Dijk wel erg gemakkelijk met slachtoffer-

schap verbindt.11

In het vervolg van dit artikel wil ik mij echter op een ander aspect rich-

ten, dat door Van Dijk, met zijn nauwe focus op de positie van het

moderne slachtoffer in het strafproces, vrijwel geheel genegeerd

wordt. Zoals gezegd kan de gekruisigde Jezus slechts in metaforische

zin een slachtoffer worden genoemd. Jezus werd immers niet letterlijk,

vanuit religieuze motieven, geofferd, zoals met Isaak, de zoon van

Abraham in het Oude Testament bijna gebeurde (Beyrich 2002,

p. 219-220), en in de Griekse mythologie met Iphigeneia, die door haar

vader, Agamemnon, werd geofferd aan Artemis om een gunstige wind

te verkrijgen om uit te kunnen varen naar Troje.12 Christus daarente-

gen is volgens de strafrechtsgeleerde George Fletcher op twee over-

drachtelijke manieren een victima. Hij is in religieuze zin het offerlam

(‘sacrificial lamb’) dat verlossing voor de zondige mensen moet bren-

gen, maar tegelijkertijd een menselijk slachtoffer van marteling en van

een oneerlijke rechtsgang, ‘the victim of the crime of torture and

biased prosecution’, zoals Fletcher (2007, p. 131) het noemt.13 De

aardse misdaad waarvan Christus het slachtoffer werd, is immers dat

hij onterecht werd beschuldigd en dat hij vervolgens als verdachte en

als veroordeelde gemaltraiteerd is en – nog afgezien van de juridische

vraag in hoeverre de destijds geldende procedurele voorschriften in

11 Zie in gelijke zin Middleton 2011, p. 73: ‘Christ had already defeated Satan and the martyrs
not only participated in, but contributed to, that victory. On account of their treatment of
the martyrs, the persecutors stored up wrath for themselves. Though they seemed weak,
vulnerable and helpless in the throes of torture, the cosmos turned on the potential mar-
tyrs’ decisions to remain faithful or deny. Holding fast to their confession through tortures
and trials was a great victory, where they would attain a martyr’s reward and defeat the
enemy.’

12 Voor de nauwe relatie tussen de termen offer, slachtofferschap en holocaust (letterlijk:
‘brandoffer’), zie uitvoerig Beyrich 2002, p. 119-221, voorts J.J.M. van Dijk 2009, p. 2.

13 Opvallend is dat deze passage bij Fletcher ook letterlijk wordt aangehaald in J.J.M. van
Dijk 2009, p. 5; de laatste gaat er echter niet nader op in.
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acht genomen zijn – geen eerlijk proces heeft gehad (Liebs 2007,

p. 103; Agamben 2014, p. 35-37; Girard 2011, p. 167).14

Er is nog iets anders waaraan Van Dijk voorbijgaat. Van Dijk veronder-

stelt een betrekkelijk abrupte secularisering en democratisering van

het slachtofferbegrip ten tijde van de Verlichting (tot die tijd stond vic-

tima voor offerdier of voor de lijdende Christus). De kunstgeschiede-

nis laat echter zien dat deze voorstelling van zaken te schematisch is.

Reeds in het tijdperk waarin Calvijn, mogelijk als een van de eersten,

de term victima op de lijdende Christus toepaste, kwam in de beel-

dende kunst een traditie op die levensgrote lijdende mensgestalten

zou gaan afbeelden buiten een religieuze setting.

Het ontstaan van deze traditie is betrekkelijk precies te dateren.15 Als

startpunt geldt het jaar 1548, waarin de bekende Italiaanse schilder

Titiaan van Maria van Hongarije, zus van Karel V en landvoogdes van

de Nederlanden, de opdracht krijgt om vier levenslang gestrafte zon-

daren uit de Griekse mythologie te schilderen op vier enorme doeken

die bedoeld waren voor haar paleis te Binche, in de buurt van Charle-

roi in Vlaanderen. Het ging om Sisyphus, Ixion, Tantalus en Tityus,

vier Griekse figuren die bij leven lange tijd goddelijke bescherming

genoten, totdat zij overmoedig werden en een misstap begingen,

waardoor de goden ontstemd raakten. Gevolg was dat zij levenslang in

de Hades, de Griekse onderwereld, werden gestraft (Falomir 2014,

p. 159-161). Van belang is dat de straffen die zij kregen cyclisch waren,

dat wil zeggen oneindig voortduurden: er bestond geen enkel perspec-

tief op bevrijding of verlossing, zelfs niet door de dood. Over een van

deze levenslang gestraften, Tityus, wiens lever in de onderwereld tel-

kens opnieuw door twee gieren werd uitgepikt, schreef Ovidius: ‘Non

perit, ut possit saepe perire, [zijn lever] sterft niet af, zodat hij telkens

kan afsterven.’16 Het niet kunnen of niet mogen sterven, zodat men

telkens opnieuw sterft, is een wrange maar rake definitie van perma-

nent slachtofferschap.

14 Liebs schrijft in dit verband veelbetekenend (2007, p. 103): ‘Der Prozess Jesu kann auch in
einem allgemeinerem Sinn als beispielhaft gelten: für die zwar nicht alltägliche, aber
immer wieder begegnende, ratlos machende Erfahrung des rechtslich Engagierten, dass
die staatlichen Justiz, durchaus auf gesetzlicher Grundlage und rechtlich vertretbar, wenn
nicht gar unanfechtbar, dennoch (…) den Inbegriff eines ungerechten Urteils hervorbrin-
gen kann.’

15 Aan deze traditie in de schilderkunst werd in 2014 in het Prado in Madrid een expositie
gewijd onder de titel ‘Las Furias’, waarvoor Miguel Falomir, hoofd afdeling Italiaanse en
Franse schilderkunst tot 1700 in het Prado, de catalogus bezorgde (Falomir 2014).

16 Ovidius, Ex Ponto I, ii, 40, ook geciteerd in Falomir 2014, p. 157.
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Ook de andere straffen zijn legendarisch: Ixion die vastzit aan een eeu-

wig ronddraaiend rad, Tantalus die permanent honger en dorst lijdt,

hoewel fris water hem aan de lippen staat en rijpe vruchten laag boven

zijn hoofd hangen, en Sisyphus die een enorm rotsblok telkens

opnieuw een heuvel op moet sjouwen, waarna de steen weer naar

beneden rolt en hij weer opnieuw moet beginnen. Dit viertal bestond

niet uit martelaren die in het spoor van Christus aan hun intense lij-

den een diepere betekenis konden geven. Zij waren veroordeeld tot de

onderwereld, waarin zij in aanraking kwamen met de absurditeit van

het lijden: een leven zonder betekenis en zin (Falomir 2014, p. 157).

Niet toevallig werd een denker als Albert Camus in 1942 door het lot

van Sisyphus geraakt (Camus 1942, p. 161-168). Deze vier mythologi-

sche figuren introduceren immers een vorm van slachtofferschap

waaruit geen verlossing meer mogelijk blijkt, een onherstelbaar of per-

manent slachtofferschap dat veel later, onder invloed van de ver-

schrikkingen van de twintigste eeuw, tot onze vaste culturele erva-

ringshorizon zou gaan behoren (W.J. Veraart 2013, p. 587).

Waarom wilde Maria van Hongarije juist deze doeken hebben? Deze

serie schilderijen van Titiaan diende een politiek doel: zij moesten

bezoekers imponeren, maar ook afschrikwekkend op hen werken; het

signaal afgeven dat een vergelijkbaar lot degene wachtte die het zou

wagen tegen de legitieme heerschappij van Karel V en zijn Habsburgse

dynastie in te gaan. Helaas zijn van Titiaans vier oorspronkelijke schil-

derijen er drie verloren gegaan. Slechts Sisyphus bleef bewaard (zie

figuur 3), van Tityus resteert een door Titiaan zelf vervaardigde replica

(zie figuur 4). Titiaans serie van vier schilderijen maakte school en ves-

tigde een belangrijke traditie in de Europese schilderkunst die meer

dan honderd jaar heeft geduurd (Falomir 2014, p. 159-162).

Zoals gezegd zouden de vier gestraften zich volgens de mythologische

overlevering schuldig hebben gemaakt aan diverse vergrijpen – vaak in

de relationele sfeer liggend – waarmee zij de toorn van de goden, bij

wie zij eerst in de gunst stonden, over zich hadden afgeroepen. Tityus,

bijvoorbeeld, was een reus die Leto, een dochter van Zeus, zou hebben

geprobeerd te verkrachten, op instigatie van Hera. Het lichamelijk lij-

den van deze vier mensgestalten werd door Titiaan op een zeer plasti-

sche wijze getoond, met de bedoeling bij de toeschouwers een esthe-

tisch genoegen op te wekken, in lijn met de opvatting uit de Poëtica
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(boek IV) van Aristoteles dat ook weerzinwekkende taferelen het

publiek plezier kunnen verschaffen als ze door begaafde kunstenaars

worden verbeeld (Falomir 2014, p. 179).17

De straf die Tityus in de onderwereld moest ondergaan, is echter zeer

sterk vergelijkbaar met de straf die Prometheus door Zeus kreeg opge-

legd. Prometheus die het vuur stal van de goden en het naar de men-

sen bracht, werd immers eveneens vastgeketend aan een rots, waarbij

zijn lever dagelijks door een adelaar werd verscheurd. Vandaar dat er

een voortdurende verwarring ontstond over wie er precies op de

diverse schilderijen met dit thema was afgebeeld: de onbekende, wei-

nig sympathieke reus Tityus (figuur 4) of de populaire held Prome-

theus, die immers aan het (mythische) begin staat van de menselijke

beschaving (zie bijvoorbeeld de ‘gebonden Prometheus’ van Rubens

en Snyders in figuur 5)? Om misverstanden uit de weg te ruimen werd

Prometheus vaak met een fakkel afgebeeld en Tityus niet. Desondanks

bleef de verwarring bestaan, soms door de kunstenaar bewust in de

17 Aristoteles, Poëtica, IV, 48b8: ‘Van de dingen die ons in de werkelijkheid pijn doen om te
zien, bekijken we met plezier de meest nauwkeurige afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld de
vormen van de meest verafschuwde beesten en van lijken.’

Figuur 3 Sisyphus, door Titiaan
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hand gewerkt omdat Prometheus beter verkocht (Falomir 2014,

p. 159).

Figuur 4 Tityus, door Titiaan

Figuur 5 Gebonden Prometheus, door Rubens en Snyders
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Deze persoonsverwarring tussen Tityus en Prometheus kan helpen bij

het nadenken over de cultuurhistorische betekenis van deze opval-

lende traditie in de Europese kunstgeschiedenis. Hoewel ontstaan om

schrik aan te jagen vanuit een politieke agenda, slaagden opeenvol-

gende generaties kunstenaars erin om het publiek niet alleen gevoelig

te maken voor de esthetiek van lijdende mensgestalten buiten een reli-

gieuze context, maar wisten zij mogelijk ook iets van compassie te ont-

lokken bij de aanschouwer van deze figuren.

Dat laatste lukte wellicht nog het best bij Prometheus, degene die door

het vuur naar de mensen te brengen aan de wieg staat van technologi-

sche vooruitgang en beschaving. Zijn eeuwigdurende bestraffing door

Zeus voelt daarom als sterk onrechtvaardig. Prometheus is wel geduid

als een seculiere versie van Christus (Falomir 2014, p. 158), een bren-

ger van beschaving en menselijkheid in een chaotische, wrede wereld.

Zijn gruwelijke bestraffing maakt hem tot meelijwekkend slachtoffer

(een slachtofferschap waaruit hij door Herakles zal worden bevrijd).

De contemplatie van het uitzichtloze lijden van deze mythologische

mensgestalten – waarin weerzin, aantrekking, esthetische waardering

en compassie elkaar bij de toeschouwers moeten hebben afgewis-

seld – is een vroegmoderne tussenstap geweest in de aanloop naar de

Verlichting, waarin mensen hun eigen lijden als gevolg van allerlei

onheil expliciet durfden te gaan benoemen en zichzelf ook als slacht-

offers begonnen te karakteriseren. Maar ook in deze tussenstap is dui-

delijk dat het geportretteerde lijden nog steeds het lijden is van gestraf-

ten, van menselijke figuren die, al dan niet terecht, in een of andere

procedure tot onmenselijk zware (want eeuwigdurende) straffen zijn

veroordeeld. Bovendien is het lijden van deze mensgestalten het

gevolg van het feit dat zij de goden hebben getart, het is hun lijden dat

hen tot mens maakt omdat zij anders zelf goden zouden zijn. En dat

maakt hen, ondanks hun mythische proporties, toch universeel her-

kenbaar.

Pleidooi voor een slachtoffergericht strafrecht dat zelf geen
slachtoffers maakt

Wat levert deze excursie op? Allereerst de vaststelling dat, in de Euro-

pese cultuurgeschiedenis, het exemplarisch slachtofferschap in de

figuur van de gekruisigde Christus verwijst naar degene die vals wordt
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beschuldigd of op onmenselijke wijze wordt behandeld of bestraft in

een strafrechtelijke procedure. Ook de vroegmoderne schilderijen van

lijdende mensgestalten buiten een religieuze context relateren het

getoonde leed aan een eeuwigdurende, onmenselijke bestraffing, in

dit geval door de Griekse goden opgelegd.

Strijders voor slachtofferrechten, zoals Van Dijk, gaan aan deze kleine

cultuurgeschiedenis van het slachtofferbegrip voorbij, zolang zij blij-

ven leunen op de rigide wij/zij-tegenstelling tussen passieve slachtof-

fers van misdaad aan de ene kant en actieve daders of verdachten aan

de andere kant van het spectrum. Door de benaming slachtoffer al

vanaf een zeer vroeg stadium te reserveren voor de positie van de

gelaedeerde in het strafproces ontstaat er een linguïstisch frame waar-

binnen het mogelijke slachtofferschap van de veronderstelde dader

(die mogelijk vals of onterecht beschuldigd is), of van de veroordeelde

(die mogelijk onredelijk zwaar bestraft is), moeilijker over het voetlicht

kan worden gebracht. Met de strafrechtsfilosoof Jacques Claessen

vraag ik mij in dit kader af of er ‘(…) zolang “de feiten” onbekend zijn,

eigenlijk niet [dient] te worden gesproken van vermoedelijke dader

(verdachte) en vermoedelijk slachtoffer’ (Claessen 2010, p. 508).

Van Dijk gaat echter juist nog een stap verder door de positie van

slachtoffers in het moderne strafproces te vergelijken met ‘the position

of scapegoats in primitive cultures and mythology’ (J.J.M. van Dijk

2009, p. 6). Net als in vroeger tijden een zondebok de woestijn in werd

gejaagd om de interne conflicten van een gemeenschap te bezweren,

wordt, in de redenering van Van Dijk, in de huidige tijd van misdaad-

slachtoffers gevraagd hun recht op wraak te offeren ten behoeve van

de sociale vrede: ‘Just like scapegoats in a Girardian sense, the crime

victim is excluded from criminal justice procedure as a matter of

course. Crime victims are supposed to offer their offenders forgiveness

voluntarily and unconditionally and to refrain from legal action’ (J.J.M.

van Dijk 2009, p. 7). In een iets eerdere publicatie komt Van Dijk tot

een vergelijkbare conclusie. In Slachtoffers als zondebokken stelt hij:

‘Het slachtoffer komt door het wraaktaboe in de positie te verkeren waarin

zondebokken altijd hebben verkeerd. Van zondebokken wordt geëist dat ze

zich opofferen voor de goede zaak. (…) De rolverwachting van slachtoffers

in de westerse cultuur is dat ze in navolging van de Christusfiguur zullen
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afzien van elke vorm van wraakneming. Dit is het offer dat van hen wordt

verwacht.’18 (J.J.M. van Dijk 2008b, p. 95-96)

Deze zondebokthese van Van Dijk is om verschillende redenen

bevreemdend. Zo maakt Van Dijk niet goed duidelijk waarom en

namens wie van slachtoffers verwacht zou worden dat zij de aanstich-

ters van hun onheil ‘vrijwillig en onvoorwaardelijk’ zouden moeten

vergeven en zich van juridische stappen zouden moeten onthouden.

Nog opmerkelijker is het feit dat Van Dijk misdaadslachtoffers met

‘zondebokken in de zin van Girard’ vergelijkt, omdat van misdaad-

slachtoffers geëist wordt van elke vorm van ‘wraakneming’ af te zien.

Het werk van René Girard, waarop Van Dijk zich rechtstreeks beroept,

staat haaks op een dergelijke vergelijking.

De zondebok bij Girard is telkens een concreet en uniek (als het ware

gebrandmerkt) slachtoffer van een vervolgende instantie, waarvan de

woedende menigte – denk bijvoorbeeld aan de wraakzuchtige lynch

mob in het zuiden van de Verenigde Staten die het op specifieke

zwarte personen had gemunt (Salas 2015, p. 33-39) – het meest preg-

nante voorbeeld is (Girard 2011, p. 21, 2012, p. 173; Palaver 2013,

p. 151; Achterhuis 2010, p. 604). Het zondebokmechanisme bij Girard

begint bij een gemeenschap die een zondebok zoekt als uitlaatklep

voor collectief geweld om de orde in de gemeenschap te stichten19 of

te herstellen. Brede gevoelens van onlust en onvrede als gevolg van

twisten en wedijver ballen zich samen tot een specifieke beschuldiging

aan het adres van een concrete persoon of personen – die zich vaak

onderscheiden door hun anders-zijn, bijvoorbeeld omdat zij joods zijn

of een zwarte huidskleur hebben. Belangrijk is dat die beschuldiging

(van het plegen van zeer ernstige misdaden) van meet af aan vaststaat,

dat er onvoorwaardelijk aan wordt geloofd: ‘Omdat niemand de juist-

heid van de beschuldiging in twijfel trekt, omdat de gehele gemeen-

schap deze beschuldiging overneemt, ziet zij daarin een legitieme en

urgente reden om het slachtoffer te doden’ (Girard 2012, p. 151).20 Wat

dan volgt, is de ‘lynchage’, het moment dat het slachtoffer/de zonde-

bok in een allen-tegen-één-situatie daadwerkelijk door de menigte

18 Deze passage wordt ook aangehaald in Claessen 2010, p. 499.
19 Volgens Girard ligt aan elke samenleving een dergelijk oorspronkelijk geweld ten grond-

slag. Zie Achterhuis 2010, p. 603-606.
20 Vertaling WV. De oorspronkelijke tekst luidt: ‘Parce que personne ne met en doute sa

vérité, parce que la communauté entière adopte cette accusation, elle voit là un motif légi-
time et urgent de tuer la victime.’
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wordt gedood (Girard 2012, p. 158) en de vrede in de gemeenschap

zich kan vestigen.21

Zoals gezegd zet Van Dijk de zondebokthese van Girard op een moei-

lijk navolgbare wijze op haar kop door juist degenen die zich als mis-

daadslachtoffers manifesteren en wraakgevoelens koesteren als de zon-

debokken ‘in de zin van Girard’ te karakteriseren, omdat de moderne

rechtssystemen van hen verlangen van wraakoefening af te zien. Door

hen wel – en uitdrukkelijk niet degenen die door wraakzuchtige menig-

ten als misdadigers worden aangewezen – tot zondebokken te verhef-

fen versluiert Van Dijk opnieuw het feit dat (zogenoemde) misdaad-

slachtoffers daders kunnen zijn, en (zogenoemde) daders

slachtoffers.22 In termen van Girard zelf: het betoog van Van Dijk is zelf

een ‘vervolgende tekst’ (‘texte persécuteur’), want door aan het slacht-

offerschap van het object van wraakgevoelens (een potentieel vals of

onterecht beschuldigde, maar reeds als dader aangewezen verdachte)

voorbij te gaan werkt het betoog in de hand dat het zondebokmecha-

nisme in werking treedt (Girard 2011, p. 176-177).

De conclusie van dit betoog is dat Van Dijk en andere voorvechters

van slachtofferrechten vooralsnog onvoldoende oog blijken te hebben

voor het feit dat de term slachtoffer cultuurhistorisch gezien primair

verwijst naar de positie van degenen die het slachtoffer worden van

een vervolgende instantie, culminerend in een oneerlijk proces (bin-

nen of buiten rechte) of in een disproportionele bestraffing. Juist het

rechtssysteem zelf maakt maar al te vaak slachtoffers – de historische

voorbeelden zijn legio – in de precieze betekenis dat er mensen wor-

den opgeofferd of geslachtofferd voor een of ander collectief doel –

terwijl een rechtsstaat er bij uitstek op gericht zou moeten zijn om dat

zo veel mogelijk te voorkomen (Salas 2015).

Een slachtoffergericht strafrecht zal de wij/zij-tegenstelling tussen

misdaadslachtoffers en verdachten/daders moeten overstijgen en

aandacht moeten hebben voor de kwetsbaarheden van beide posities

21 Dit mechanisme wordt op een intense en verontrustende manier beschreven in Claudel
2010 (een roman die als een parabel op de Shoah kan worden gelezen).

22 Het eerder aangehaalde motto van het Burgercomité tegen onrecht (‘Wie barmhartig is
jegens de wolven, doet onrecht aan de schapen’) kan ook heel anders worden gelezen
dan dit Comité bedoelde. Wie barmhartig is jegens de wolven (de woedende, van het
eigen gelijk volledig overtuigde menigte), doet onrecht aan de schapen (degenen die de
gemeenschap als zondebokken aanwijst).
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(zie in dezelfde geest A.A. van Dijk 2008, p. 128-131).23 Juristen en cri-

minologen zouden meer zelfkritisch moeten zijn bij het hanteren van

de termen ‘dader’ en ‘slachtoffer’. Een slachtoffergericht strafrecht

mag het leed dat misdaad veroorzaakt niet onder stoelen of banken

steken – zal dus in voldoende mate toegang en ruimte moeten bieden

aan (verhalen van) vermoedelijke misdaadslachtoffers in en rondom

de rechtszaal – maar behoort ook zeer gevoelig te zijn voor de moge-

lijkheid dat de verdachte slachtoffer wordt van een oneerlijk of politiek

gemotiveerd proces, dat de gedetineerde slachtoffer wordt van een

inhumane detentie of dat de ex-gedetineerde slachtoffer wordt van

aanhoudende volkswoede of van preventieve systemen die hem

levenslang achtervolgen. Juist van deze laatste drie gevoeligheden

hangt de integriteit van onze rechtsstaat af.
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Veranderende mensbeelden van
gedetineerden

Een kort historisch overzicht

C. Kelk *

De gedetineerde mens is in de loop der tijden1 onderworpen geweest

aan afwisselende regimes en visies op de mens, die als gemeenschap-

pelijke eigenschap hadden dat de betrokkenen zuiver als object wer-

den behandeld, verstoken waren van enige autonomie of eigen initia-

tief alsmede van een menswaardig leefniveau. Door hun wandaden

hadden ze hun mens-zijn min of meer verbeurd en waren ze erger dan

een persona miserabilis tot een res detestabilis verworden.

Aanvankelijk gold de gevangene als het bezit van de detentor. De

detentieomstandigheden konden elk voorstellingsvermogen tarten,2

zoals blijkt uit het beroemde werk The state of prisons uit 1777 van

John Howard, die tal van door hemzelf bezochte gevangenissystemen

in Europa met kennelijke afschuw beschreef, waarbij daarentegen de

Hollandse gevangenissituatie als tamelijk gunstig werd afgeschilderd

(Franke 1990, p. 27). Tot op heden heeft Nederland een zekere huma-

nitaire reputatie behouden.

Uiteraard moest in de gevangenis ontvluchting of opstandigheid tegen

elke prijs worden voorkomen, dus dienden de gedetineerden onder

permanente controle te worden gehouden. Maar ook toen hoorde bij

het concept van het sinds 1599 bestaande rasphuis dat de verbetering

* Prof. mr. Constantijn Kelk is emeritus hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht
aan de Universiteit Utrecht. Dit artikel is een (beperkte) bewerking van het artikel
‘Verschuivende mensbeelden van gedetineerden’ van de auteur in de bundel Humaan
strafwerk. Liber amicorum Gerard de Jonge, J. Claessen & D. de Vocht (red.), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2012.

1 Sinds circa 1600 is de opsluiting in de gevangenis als straf steeds meer in de plaats geko-
men van de lijf- en doodstraffen, om deze uiteindelijk geheel te vervangen.

2 Zie bijvoorbeeld Rogier 1966, p. 14, die erop wijst dat de tuchthuizen die waren opgezet
volgens Coornherts nuttigheidsdenken, alom waren verworden tot een hel waarin dwang-
arbeid en duivelse tucht domineerden; ondanks de verlichte ideeën van de Bataafse
omwenteling trof Koning Willem I een gevangeniswezen aan dat zich ‘(nog altijd) in een
schandelijke staat’ bevond.
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van de gevangenen moest worden bevorderd. Het Pennsylvania-stelsel

zocht aan het eind van de achttiende eeuw de weg hiertoe in de een-

zame opsluiting met de Bijbel, zodat criminogene contacten met

medegevangenen uitgesloten waren. Het Auburn-stelsel (te New York)

van daarna zag vooral heil in het verrichten van zware arbeid, waarbij

men zwijgend in de pas diende te blijven (Franke 1990, p. 98-113).

Maar ten slotte werd door het Elmira-stelsel (1860 te Ierland) een ‘pro-

gressief’ systeem voorgestaan, waarin men na een abrupte isolatie

stapsgewijs steeds weer een betere klasse kon verdienen. Dit systeem

zou later ‘een beetje raken’ aan de Nederlandse strafwet, die sinds

1886 de voorwaardelijke invrijheidstelling kende (Franke 1990, p. 484).

Zo passeerden in het verleden praktijken van cellulaire opsluiting, van

tredmolens en van zwijgende rijen gevangenen de revue. Het object

van al deze bedrijvigheid moest volgens uitgesproken filosofieën weer

tot een voor de gemeenschap nuttig mens worden omgevormd. In

feite kwam het bijpassende mensbeeld van de gevangene, voor zover

daarvan al kon worden gesproken, paradoxaler wijze neer op het vol-

slagen ‘buiten beeld’ zijn.3 Voor de volgens het cellulaire stelsel gevan-

gene gold zelfs de benaming: homo clausus, de totaal ingesloten mens

(Franke 1990, p. 480). Deze was als een voorwerp in een doosje opge-

borgen.

Wat hiervan tot de dag van vandaag is overgebleven, zijn de immens

grote afhankelijkheid en machteloosheid die de betrokkenen in het

penitentiaire bolwerk hebben te ondergaan.

Het is duidelijk dat gevangenen altijd wel hebben beantwoord aan een

bepaald beeld, waarop het systeem zich richtte teneinde zijn doelstel-

lingen te bereiken. Het begrip mensbeeld wordt in deze context in uit-

eenlopende dimensies gebezigd.

1. Dit kan ertoe strekken om de sociale en psychologische achtergron-

den van de gemiddelde gedetineerde descriptief te typeren in de zin

van een antropologisch-sociaal mensbeeld.

2. Er kan sprake zijn van een normatief mensbeeld, en wel primair

bezien vanuit het officiële perspectief van het gevangenissysteem

zelf op grond van de beleidsdoelstellingen en prioriteiten van de

justitiële overheid.

3 Dit neemt niet weg dat nog in het begin van de negentiende eeuw het publiek op markt-
en feestdagen werd binnengelaten in strafinrichtingen teneinde zich om het armzalige
gespuis achter de tralies te vermaken.
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3. Het kan gaan om een normatief mensbeeld dat wordt gecreëerd

door algemeen geldende maatschappelijke, ethische en juridische

normen die gericht zijn op een fatsoenlijke en positieve bejegening.

Deze mensbeelden betreffen dus respectievelijk de gedetineerde als

behorend tot een bepaalde menselijke en maatschappelijke categorie,

de gedetineerde als onderworpene aan specifieke bejegeningsregels

en de gedetineerde als zo volwaardig mogelijk burger. Het ligt voor de

hand dat in verschillende perioden uiteenlopende normatieve mens-

beelden hebben geconfigureerd, gezien de successievelijke maat-

schappelijke ontwikkelingen op het terrein van de criminaliteit en de

gangbare reacties daarop, met name de gebruikelijke strafpatronen.

De ‘universalistische’ mens na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog is het onomstotelijke besef doorgedron-

gen dat de mens een wolf kan zijn. Alle giftige condities hiervoor

waren als door een sluipmoordenaar in de intermenselijke verhoudin-

gen gezaaid. De overtuiging heerste: ‘Dit nooit weer.’

Op mondiaal niveau werd in 1948 de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens uitgevaardigd, waarvan het eerste artikel een

gemengd descriptieve en normatieve inhoud heeft: ‘Alle mensen wor-

den vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd

met verstand en geweten en behoren zich jegens elkaar in een geest

van broederschap te gedragen.’ Van Boven onderkent hierin een ‘uni-

versalistisch mensbeeld’, inhoudende dat ieder mens als van nature

jegens zijn medemens solidariteit voelt en respect heeft voor diens

gelijkwaardigheid (Van Boven 2011, p. 3). Na alle gruwelijkheden werd

alom een sterke aandrang gevoeld om elk systeem dat mensen onder

dwang vasthoudt, ook al is dit legaal, zoals de gevangenis, de behande-

lings- en jeugdbeschermingsinrichting enzovoort, te hervormen tot

een hoger niveau van aanvaardbaarheid en legitimiteit. Na de bevrij-

ding kwam in ons land het gevangenisstelsel min of meer als eerste

aan de beurt, nu menig moedig verzetsstrijder als slachtoffer van de

bezetter het harde gevangenisbestaan zelf had meegemaakt. Voor een

drastische hervorming waren in die tijd van wederopbouw en herstel

amper middelen beschikbaar. Niettemin moesten humaniteit, indivi-
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dualisering en erkenning van de mens in zijn totale verscheidenheid

zegevieren. Dit strookte met het beeld van de universele mens.

Aldus kreeg de humanisering van het naoorlogse strafrecht, in het bij-

zonder van het gevangeniswezen, een sterke impuls.

De humanisering van het gevangeniswezen

Omdat op het commune penitentiaire terrein de macht van de staat

nu eenmaal bijzonder groot is, kreeg de gemeenschap een zekere

invloed toebedeeld op de straftenuitvoerlegging. Deze ontwikkeling

voltrok zich langs verschillende wegen. Om te beginnen werd in de

Beginselenwet Gevangeniswezen van 1953 op basis van de aanbeve-

lingen van de commissie-Fick (september 1947) bij elke penitentiaire

inrichting een Commissie van Toezicht van onafhankelijke burgers

voorgeschreven. Deze zou ook wensen en klachten van gedetineerden

behartigen. Verder werd meer ernst gemaakt met de reclassering van

gedetineerden, nu de resocialisatie als belangrijk beginsel in deze wet

was opgenomen. De reclassering als trait d’union tussen gevangenis

en maatschappij probeerde maatschappelijke waarden binnen de

muren te benadrukken en te versterken. Vervolgens zou het daaraan

verbonden maatschappelijk werk steeds meer worden geprofessionali-

seerd.

In de naoorlogse tijd heerste in hoge mate het paternalisme, dat nu

eenmaal verschillende gezichten kent: het beste voorhebben met

iemands belangen, maar aan de andere kant de neiging hebben tot

betutteling en verhulde machtsuitoefening. Dit laatste is de pejora-

tieve kant.

De mensbeelden van de Utrechtse School

Ontegenzeggelijk was het gedachtegoed van de Utrechtse School

indertijd een vruchtbare inspiratiebron voor de humanisering van het

naoorlogse strafrecht (zie Moedikdo 1976, p. 90-154). Het verse wette-

lijke resocialisatiebeginsel vormde een belangrijk aanknopingspunt.

En zoals reeds aangeduid, het goedwillende paternalisme met zijn flu-

welen dwangmiddelen maakte deel uit van de geest van de tijd.

Het bijzondere van de Utrechtse beweging was het multidisciplinaire

karakter ervan. Onder aanvoering van Pompe en Kempe werkten straf-
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rechtsjuristen, criminologen, gedragsdeskundigen, onder wie de psy-

chiater Baan, de penoloog Rijksen en de jeugdrechtdeskundige

mevrouw Hudig waar mogelijk met elkaar samen. Op grond van hun

veelzijdige mensbeschouwing groeide een normatief mensbeeld van

de delinquent dat steeds verder en verfijnder werd uitgewerkt. Hierin

verscheen deze als volwaardig medemens met een unieke persoonlijk-

heid, met zijn eigen sociale omstandigheden, een in de straftenuit-

voerlegging op een optimale respectering en een zo adequaat moge-

lijke bejegening mochten rekenen. Voor de Utrechters vormden ook

de on- en verminderde toerekenbaarheid en de verhouding tussen

straf en behandelingsmaatregel essentiële thema’s.

De genoemde geleerden lieten zich weliswaar primair leiden door

ethisch-humane motieven, maar waren geenszins blind voor het feit

dat het strafrecht door middel van een dergelijke individualisering

tevens crimineel-politieke effecten in de zin van speciale preventie

trachtte te bereiken. De veiligheid van de samenleving, niet zelden die

op lange(re) termijn, is hiermee gediend. Dat is juist de kern van de

tbs-maatregel. Baan sprak in zijn oratie van een ‘overkoepelend den-

ken’, waardoor gezien alle samenwerkende disciplines aan de persoon

van de dader ten volle recht zou kunnen worden gedaan (Baan 1952,

p. 5).

Kempe verwoordde het mensbeeld van de gemiddelde delinquent als

‘een in versukkeling gelopen jonger broertje’ dat door middel van

hulp, steun en niet in de laatste plaats solidariteit weer op het rechte

spoor geholpen moest worden (Kempe 1975, p. 10). Dit broertje paste

bij het alom bekende beeld van de sociaal en psychisch zwakkere mens,

die afkomstig is uit de sociaaleconomisch minder bedeelde bevolkings-

lagen, met een doorgaans laag scholings- en opleidingsniveau, met

een ontbrekend of brokkelig arbeidsverleden, vaak niet tot goede rela-

ties met anderen in staat en bovendien niet zelden alcohol- of drugs-

verslaafd of psychisch zeer kwetsbaar of gestoord. Velen van hen

horen tot de sociaal ‘kansarmen’. Dit is de karakteristiek waarmee het

gevangeniswezen meestentijds te maken had en nog heeft (zie recen-

telijk Van der Zee 2012).

Het was de Utrechtse hoogleraar penitentiair recht Rijk Rijksen, die als

pionier wordt beschouwd van de geleidelijke ontsluiting van de peni-

tentiaire werkelijkheid voor het publieke oog. Dit deed hij door middel

van een origineel empirisch-penologisch onderzoek: hij had honder-

den meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging in Neder-
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land uitgelokt, verzameld en naar onderwerp gerangschikt. De bundel,

die in 1958 verscheen, droeg als titel: Meningen van gedetineerden over

de strafrechtspleging.

Penitentiaire hervormingen

Rond 1970 manifesteerden zich eerste, serieuze tekenen van democra-

tisering en juridisering ten gunste van achtergestelde groeperingen,

van arbeiders, armen, huurders, mensen in totale instituten (zoals

penitentiaire inrichtingen, psychiatrische ziekenhuizen en jeugdin-

richtingen), van studenten, scholieren enzovoort, die hun medezeg-

genschap en hun rechtspositie gaandeweg zouden zien groeien. Ook

de gedetineerden werden geacht zich als categorie mondiger te gaan

gedragen. Deze ontwikkeling vergde vanzelfsprekend een diepgaand

gewenningsproces. Niet toevallig ontstond met deze maatschappelijke

verschuivingen de zogeheten ‘sociale advocatuur’, die het niet om het

financiële gewin ging, maar om het bijdragen aan het ideaal van een

grotere sociale rechtvaardigheid.

Een en ander werd eveneens nagestreefd door de in 1971 opgerichte

Coornhert-Liga, vereniging tot hervorming van het strafrecht en de

strafrechtspleging, die zich beijverde voor het zo veel mogelijk terug-

dringen van strafrechtelijk optreden (decriminalisering) en voor het

verminderen en het vervangen van straffen door mildere soorten sanc-

ties (depenalisering). Het besef was gegroeid dat het strafrecht, in het

bijzonder de vrijheidsstraf, onevenredig zwaar degenen uit de lagere

bevolkingsgroepen treft, dus discriminerend en ook stigmatiserend

werkt. Het strafrecht in zijn klassieke vorm was immers bedoeld als

ultimum remedium, en de vrijheidsstraf daarbinnen als ultimum refu-

gium. Ook in de Raad van Europa klonken deze geluiden. Daarnaast

werd zowel versteviging van de sociale positie van de justitiabelen

nagestreefd als versterking van hun strafprocessuele en penitentiaire

rechtspositie.

In de jaren zestig en zeventig bezat Nederland internationaal gezien

nog altijd een van de kleinste gevangenisstelsels in relatie tot het aan-

tal inwoners. Onze zogeheten ‘prison rate’ was wereldwijd opvallend

laag. Rond 1970 bedroeg de gemiddelde dagbezetting in onze peniten-

tiaire inrichtingen circa 3.000 gedetineerden. Onze penitentiaire

inrichtingen waren doorgaans klein van omvang (‘small is beautiful’)
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en werden niet zelden als toonbeeld beschouwd van goedmoedige

verhoudingen tussen gedetineerden en bewaarders: het bekende

praatje op de ring, dus het dagelijkse gesprekje waar ieder mens in een

afhankelijke positie zo’n behoefte aan heeft, de bemoedigende woor-

den van de bewaarder tot de gedetineerde die voor de rechter moet

verschijnen, de inspanningen van de maatschappelijk werker van de

reclassering om de sociale noden van de gedetineerden te lenigen en

op te lossen, enzovoort. Dit alles was absoluut onmisbaar. En dat is

natuurlijk nóg zo. Maar dat deze verlichtende elementen niet vol-

doende zijn om de detentiesituatie als geheel meer maatschappijge-

richt en werkelijk zinvoller te maken, werd duidelijk toen in het begin

van de jaren zeventig de samenleving naarstig zocht naar perspectie-

ven voor socialisering en versterking van onderlinge solidariteit tussen

de burgers.

In de geest van de juridisering werd in 1977 het beklagrecht voor gede-

tineerden ingevoerd. Zij zouden kort gezegd kunnen klagen over alle

directiebeslissingen die hen persoonlijk in hun rechten en aanspraken

troffen. Het was de beklagcommissie van de bij elke inrichting aanwe-

zige en uit onafhankelijke burgers bestaande Commissie van Toezicht

die werd aangewezen om over deze klachten een bindende beslissing

te geven. De beklagregeling is intussen uitgegroeid tot een geheel

eigen volwaardig rechtsgebied, waarin de klachtenbehandeling door

de commissie nauwkeurig is voorzien van hoor en wederhoor, van ter-

mijnen en van andere nodige rechtswaarborgen. Hetzelfde geldt voor

de mogelijkheid van beroep (zowel voor de klager als voor de directie

in geval van onwelgevallige uitspraken), voor de behandeling waarvan

de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in Den

Haag is aangewezen.

Onder invloed van de detentierechtspraak heeft zich een aantal struc-

turele verbeteringen in de detentiesituatie voltrokken. Dankzij princi-

piële beslissingen is de uitoefening van een aantal grondrechten, zoals

privacy, godsdienstvrijheid enzovoort, genuanceerder gewaarborgd, is

het genot van enkele basisbehoeften verzekerd of uitgebreid en zijn

diverse resocialisatiemogelijkheden verruimd. Hier staat echter tegen-

over dat soms door bezuinigingen en dergelijke andere verworvenhe-

den weer ongedaan worden gemaakt of ingekrompen.4

4 Zoals onderwijsfaciliteiten, re-integratieprogramma’s, enz., die alleen nog voor bepaalde
categorieën gedetineerden, zoals gemotiveerden, eventueel beschikbaar zijn.
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Daarnaast zijn de ministeriële beslissingen inzake plaatsing in een

inrichting of overplaatsing naar een andere inrichting5 door de

beroepscommissie van nadere criteria voorzien (zie Kelk/Boone 2015,

p. 93-94).

De beklag- en beroepsregeling betekende een forse stap voorwaarts

voor de gedetineerden en is ‘de belangrijkste penitentiaire hervorming

sinds de opening van het rasphuis’ genoemd (De Jonge 2008, p. 15).

De gedetineerde als rechtsburger

Hoewel in de loop der jaren diverse rechtsidealen op het penitentiaire

terrein dankzij de bemoeienis van geëngageerde (sociale) advocaten

werden verwerkelijkt, zijn er toch nog enkele onvervuld gebleven.

Desondanks is het mensbeeld van de lijdzaam berustende gedeti-

neerde gaandeweg verschoven naar dat van de meer actieve gedeti-

neerde als rechtsburger,6 die in een rechtsstaat hoort te kunnen parti-

ciperen in recht en rechtsbeginselen en aldus – desgewenst voorzien

van rechtsbijstand – aanspraak moet kunnen maken op zijn rechten

en zich teweer moet kunnen stellen tegen hem treffende beslissingen

in een met rechtswaarborgen omklede beklagprocedure. Tegelijkertijd

spant hij zich niet zelden in voor de rechten en belangen van de gede-

tineerdenpopulatie als geheel.

Als een hedendaags centraal uitgangspunt geldt bij dit alles dat de vrij-

heidsstraf in wezen alleen de bewegingsvrijheid aan de burger ont-

neemt en zich ervan onthoudt daaraan niet-noodzakelijke beperkingen

toe te voegen. Dit werd in feite al erkend door het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (EHRM) in 1975 in de bekende Golder-case.

Hierin werd de vroeger beleden theorie van de ‘inherent limitations’,

die geacht werden als vanzelfsprekend aan de vrijheidsstraf te kleven

en dus reeds bij de veroordeling te zijn gegeven, verlaten. Extra beper-

kingen dienden dan ook uitdrukkelijk als noodzakelijk te worden gele-

gitimeerd.7

In Nederland werd deze zienswijze bijvoorbeeld actueel in de kwestie

van gedetineerden in een huis van bewaring die met elkaar wilden ver-

5 Deze beslissingen worden in feite genomen door de vanwege de minister van Veiligheid
en Justitie aangewezen selectiefunctionarissen, zie art. 15 lid 3 PBW.

6 De term ‘rechtsburgerschap’ lanceerde ik in mijn dissertatie: Kelk 1978, p. 25.
7 EHRM 21 februari 1975, Golder v. UK, Serie A, vol. 18.
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gaderen. De directie voerde tegen hun verzoek enige onoverkomelijke

praktische bezwaren aan (geen beschikbare ruimte, personeelsgebrek,

enz.), maar de gedetineerden beriepen zich in kort geding op het

grondrecht van vergadering. Het hof achtte echter de door de directie

tegen hun verzoek opgeworpen bezwaren voldoende aannemelijk,

waarmee de Hoge Raad akkoord ging.8

Toenemend instrumentalisme en een punitiever strafrecht

In de jaren tachtig brak een tijdperk aan waarin zakelijkheid, effi-

ciency, doelmatigheid en zekerheid in het maatschappelijk verkeer

alom de boventoon gingen voeren. Het nieuwe kwantitatieve, calcula-

tieve tijdperk (met alle technische middelen van dien) overvleugelde

in een rap tempo de waarden van voorheen, zoals humaniteit, begrip

voor de medemens, inlevingsvermogen en tolerantie. Het instrumen-

tele denken kreeg in het strafrecht de overhand. Dit manifesteerde zich

uiteraard niet minder met betrekking tot het strafrechtelijk sanctie-

arsenaal, waarin nieuwe vormen van bureaucratisering het beheer van

de penitentiaire en tbs-inrichtingen sterk gingen bepalen.

Tegelijkertijd werd de verzakelijkte samenleving punitiever en het

strafrecht repressiever. De enorme toename van steeds langere straf-

fen en de mede daardoor veroorzaakte cellentekorten werden toege-

schreven aan de toegenomen zwaardere criminaliteit, zoals drugscri-

minaliteit en georganiseerde misdaad. Deze laatste ontwikkeling

leidde bijvoorbeeld tot de strafbaarstelling van voorbereidingshande-

lingen, een novum in ons klassieke strafrecht. Dit in tegenstelling tot

de zogeheten kleine criminaliteit, waarvoor alternatieve benaderings-

wijzen werden geprefereerd, alles overeenkomstig het ministeriële

plan Samenleving en Criminaliteit van 1985.

Uit de Verenigde Staten was de theorie van Just Deserts overgewaaid,

een nieuwe vorm van vergelding – ook wel neo-vergelding genoemd –

die de in veler ogen veel te ‘softe’ resocialisatiegedachte wilde inwisse-

len voor het straffen volgens het harde principe van het verdiende

loon. Daarvan zou ook de reclassering de gevolgen gaan ondervinden,

nu deze hoe langer hoe meer toezichtstaken kreeg toebedeeld in

plaats van de aloude begeleiding. Bovendien werd de reclassering

8 HR 25 juni 1982 (anders dan het standpunt van A-G Leijten), Penitentiaire Informatie 1982,
nr. 78.
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meer en meer beteugeld en beknot in haar mogelijkheden. De toege-

nomen aandacht voor het slachtoffer bleek tot gevolg te hebben dat

misdrijven steeds meer werden beleefd als inbreuken op de integriteit

en de belangen van slachtoffers, in concreto dan wel in abstracto. Er

was sprake van een groeiende identificatie met het slachtofferschap,

die het vergeldingsgevoel en de verharding van het strafklimaat bevor-

derde.

Het vijandbeeld van de delinquent

Menig strafrechtsjurist zag deze ontwikkelingen met lede ogen aan en

moest de komst onderkennen van een vernieuwd mensbeeld van de

justitiabele, namelijk dat van de vijand van de gemeenschap en de vei-

ligheid (zie ook Claessen 2010, p. 29, 236; Kelk 1994, p. 8, 11-19). Het is

frappant hoe dit beeld door tal van strafrechtelijke auteurs van die tijd,

ondanks hun verschillende pluimage, werd gebruikt. Het vijandbeeld

kreeg evenzeer zijn neerslag in de fase van de tenuitvoerlegging van

straffen. In het gevangeniswezen vonden tal van verstrakkingen plaats,

geflankeerd door verzakelijking en groeiend management. Opvallend

was dat niet meer, zoals voorheen, werd gesproken over ‘delinquen-

ten’, maar steeds vaker over ‘criminelen’.

De penitentiaire inrichtingen werden groter en bureaucratischer. De

aloude directeur werd een moderne manager (als in een bedrijf).

Potentiële ontsnappingen werden tegengegaan door het instellen van

extra beveiligde afdelingen, naderhand de EBI in Vught, die bij uitstek

de uitdrukking is van het vijandbeeld van de gedetineerde.

In de ministeriële nota ‘Werkzame detentie’ uit 1994 werd voor alle

gedetineerden een standaardregime aangekondigd dat de minima van

de meest basale voorzieningen zou omvatten, terwijl alleen voor de

‘gemotiveerde’ gedetineerden de inhoudsrijke en zinvollere resociali-

satieactiviteiten zouden zijn voorbehouden. Hun aantal werd geschat

op circa 20% van de gehele gedetineerdenpopulatie. Daarmee werd

tevens de basis gelegd voor de scheidslijn die later ook voor de reclas-

seringsbemoeienis zou gaan gelden: tussen gemotiveerden en niet-

gemotiveerden.

De resocialisatie werd in het algemeen als een obsoleet ideaal gezien.

Tezelfdertijd werd de gedetineerdenpopulatie er niet makkelijker op:

er kwamen steeds meer gedetineerden met andere behoeften en
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gewoonten vanwege hun niet typisch Nederlandse achtergrond,

steeds meer psychisch zwakke of (soms zeer) gestoorde gedetineer-

den, terwijl er ook sprake was van een toename van zwaardere delin-

quenten. Dit alles tezamen heeft het mensbeeld van de gedetineerde

gecompliceerder gemaakt, en dit maakte het eenmaal heersende vij-

andbeeld niet direct gunstiger.

De opkomst van de risicosamenleving en ‘de gevaarlijke crimineel’

Ten slotte brak in de jaren negentig de veiligheidsideologie meer en

meer door. De risicosamenleving werd geboren en vele soorten geva-

ren en risico’s werden behalve als onaanvaardbaar tevens als te voor-

komen beschouwd.

Het vertrouwen in de medemens als grondhouding lijkt tanende. Col-

lectieve angst en achterdocht zijn met verontrustende, elkaar vaak ver-

sterkende persberichten gemakkelijk te mobiliseren, ook al weet men

dat angst een slechte raadgever is. Deze ontwikkeling heeft niet alleen

elders, maar ook in ons land – naast de invoering van speciale terroris-

tenwetgeving – een verhardende werking gehad op alle onderdelen

van de strafrechtspleging.

Het dominante mensbeeld werd dat van de gevaarlijke en bedreigende

mens, die zo nodig voor altijd uit de samenleving gebannen moet wor-

den onder het parool: safety first.

Het strafklimaat is punitiever en soberder geworden. Het geloof in de

beveiligende effecten van een strenger strafrecht is nog steeds bijzon-

der groot, ofschoon er al lang geen sprake meer is van onze door nog

velen te laag gewaande straffen en te mild geachte penitentiaire regi-

mes. Al met al is moeilijk aan de vaststelling te ontkomen dat behalve

ons stelsel zelf ook de publieke opinie beduidend repressiever is

geworden.

Niettemin heeft een onderzoek naar aanleiding van enige experimen-

ten waarin behalve beroepsrechters ook burgers gevraagd werd om in

een aantal echte strafzaken hun oordeel over de op te leggen straf(fen)

te geven, uitgewezen dat de lekenoordelen voor een deel niet bedui-

dend verschilden van de rechterlijke oordelen, zeker niet als het om

lichtere misdrijven ging, maar dat een ander deel van de lekenoorde-

len (veel) strenger was dan de rechterlijke oordelen (Ruiter e.a. 2011).

Dit weerspreekt in ieder geval de veelvoorkomende veronderstelling
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dat ‘de stem des volks gans anders over de gewenste hoogte van de

straf denkt dan de stem des rechters’. De vraag daarbij is natuurlijk

wél: wie zijn de stem des volks?

Zwaardere straffen en maatregelen

De voortdurende roffel op de veiligheid verdient echter permanent

een kritisch analyserende blik. Intussen zijn er sinds ruim tien jaar

meer dan dertig levenslang gestraften in de gevangenissen terechtge-

komen, hetgeen in vergelijking met de vijftig daaraan voorafgaande

jaren een spectaculaire toeneming is. Intussen lijkt het aantal opge-

legde levenslange straffen weer dalende te zijn, vermoedelijk vanwege

de recente wetswijziging waarbij de maximale tijdelijke gevangenis-

straf (voor onder meer moord) van twintig jaar naar dertig jaar werd

verhoogd (zie art. 10 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht, Sr). Maar de

groei van het aantal opsluitingen voor langere en zeer lange tijd lijkt

me toch vooral toe te schrijven aan een afgezwakte tolerantie en een

versterkte veiligheidsbehoefte.

De veiligheidssanctie bij uitstek is in ons strafrecht de tbs-maatregel.

Voor tbs-gestelden die ten minste in twee verschillende inrichtingen

gedurende circa minimaal zes jaar behandelingen overeenkomstig

‘the state of the art’ hebben ondergaan en desondanks onvoldoende

garantie op verbetering bieden, zijn longstayafdelingen zonder behan-

deling geopend. Ondanks het hoge professionele gehalte van de tbs-

inrichtingen is de systematische risicotaxatie hoe langer hoe meer een

belangrijk item geworden bij vrijwel elke afweging of beoordeling

betreffende de betrokkenen.

Na enkele zeer ernstige incidenten die tbs-gestelden buiten de inrich-

ting hebben veroorzaakt, werd het verlofsysteem veel strenger

gemaakt. De veiligheid, in de zin van vermindering van recidivegevaar,

die de tbs door geleidelijke (weder)gewenning aan de samenleving

nastreeft, kan langs deze weg echter juist in gevaar raken.

Totale incidentloosheid is in justitiële inrichtingen nu eenmaal een

onhaalbare realiteit. Maar de veiligheidsideologie toont zich voor dit

laatste veelal blind, waardoor de angst van het publiek alleen maar

wordt verhoogd, zodat uiteindelijk het vliegwiel van de veiligheid niet

meer valt te stuiten, ook niet als daarvoor goede redenen zouden zijn.
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Statistische mensbeelden

Eveneens staat de betrekkelijk nieuwe maatregel van de plaatsing in

een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) in dienst van de veilig-

heid van de samenleving: deze wordt behoed voor stelselmatige over-

last in de eerste plaats dankzij de functie van ‘incapacity’ (zolang de

betrokkene van de straat is, kan hij geen kwaad aanrichten). Het bij-

zondere van deze maatregel is zijn duur van maximaal twee jaar, die

als een surplus kan volgen nadat de dader gedurende de afgelopen vijf

jaar driemaal heeft gerecidiveerd met misdrijven waarvoor hij steeds

werd gestraft.

Dit betreft dus een vorm van geprolongeerde detentie voor lieden die

tot een bepaalde categorie, namelijk van overlastplegers, behoren zon-

der dat de aard van de door hen individueel in concreto veroorzaakte

overlast op zijn merites in relatie tot de veiligheid hoeft te zijn beoor-

deeld (zie Moerings 2003, p. 6). De statistische gegevens zijn kortom in

dezen bepalend. Daarom kan in casu beter van een statistisch mens-

beeld worden gesproken.

‘Prospectieve verantwoordelijkheid’ als maatstaf

De veiligheid wordt in het kader van de straftenuitvoerlegging nog

anderszins in stelling gebracht. Dit betreft de veiligheid van de samen-

leving dankzij de terugdringing van recidive als gevolg van specifieke

resocialiserende activiteiten tijdens de detentie (bijvoorbeeld de deel-

name aan erkende integratieprogramma’s).

In 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de

Tweede Kamer zijn plan bekendgemaakt dat individuele gedetineer-

den, die méér willen dan het voor iedere gedetineerde geldende

(sobere) basisregime, zullen moeten aantonen dit serieus aan te kun-

nen en dus waard te zijn. De staatssecretaris spreekt van ‘de eigen ver-

antwoordelijkheid van de gedetineerde voor zijn persoonlijke deten-

tieverloop’. Dit laatste kan in zijn jargon gesproken ‘promoveren’,

maar ook ‘degraderen’ inhouden.

Het onderliggende mensbeeld is dat van het individu dat wordt aange-

sproken op zijn eigen verantwoordelijkheid, dus zijn eigen motivatie,

om mee te willen werken aan een versterking van zijn sociale moge-

lijkheden met behulp van hem geboden gedragsinterventies.
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Het beleid wil zich (ongetwijfeld uit economische motieven) selectief

richten op uitsluitend de ‘kansrijke’ gedetineerden, waarbij alle ande-

ren zijn uitgesloten. De ‘eigen verantwoordelijkheid’ zie ik hier als een

eufemisme en noem deze liever ‘prospectieve verantwoordelijkheid’,

ofwel het in de toekomst aangesproken kunnen worden op een eenzij-

dig van tevoren gedecreteerde verantwoordelijkheid.

Zelf heb ik echter veelvuldig waargenomen dat motivatie niet zonder

meer van alle gedetineerden kan worden verwacht. Het gros van hen

komt uit de minder bedeelde en minder geschoolde milieus, waarin

motivatie maar al te vaak een onbekend verschijnsel was. Motivatie

moet men leren kennen en in zichzelf leren ontdekken. Daarbij heeft

men vooral eerst deskundige hulp nodig.

Tot slot

Het is duidelijk dat het mensbeeld van de gedetineerde mens door de

tijden heen grote veranderingen heeft vertoond. Kort gezegd heeft dit

beeld gevarieerd van (aanvankelijk) de mens als verwerpelijk object tot

(na de Tweede Wereldoorlog) een medemens behept met waardigheid

die resocialisatie of psychische behandeling behoeft en die in de jaren

zeventig als rechtsburger in de rechtsstaat van een rechtspositie is

voorzien. Vervolgens werd hij in de jaren tachtig met een punitiever

wordend strafrecht als een vijand van de samenleving beschouwd en

uiteindelijk bij de opkomende veiligheidsideologie sinds de jaren

negentig ook nog als gevaarlijk gezien. Hem wordt geen werkelijke

resocialisatie meer toevertrouwd, tenzij hij zich gemotiveerd toont om

geresocialiseerd te worden. Dit laatste geschiedt onder de noemer van

‘eigen verantwoordelijkheid’. De individuele bejegening krijgt langs

deze weg een schone schijn, die echter neerkomt op het wegzetten van

de meest kwetsbare gedetineerden in hun hok, zodat hun perspectie-

ven nog verder verpauperen. Het daarbij passende mensbeeld lijkt in

wezen dat van de verloren mens te zijn. Op welke analyse van de eigen

verantwoordelijkheid dit is gebaseerd, blijft onbekend. Het Neder-

landse gevangeniswezen komt zichtbaar van zijn vroegere verworven-

heden terug.
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De terugkeer van de ‘kinderlijke
delinquent’?

Wisselende kindbeelden in een eeuw jeugdstrafrecht

I. Weijers *

Criminaliteit en overlast van jongeren vormen een dankbaar onder-

werp voor populisten. De opkomst van populistische partijen en stro-

mingen gaat dan ook steevast gepaard met gedurfde bedenksels op dit

gebied. Zo kondigde de kersverse Rotterdamse wethouder Joost Eerd-

mans in een persbericht van 27 oktober 2014 als een van zijn eerste

beleidsvoornemens aan dat deze gemeente de uitvoering van Halt-

sancties in eigen buurt zou gaan organiseren. Let wel, het gaat hier om

kinderen die voor de eerste keer met de politie in aanraking komen.

Naar aanleiding van te vroeg vuurwerk afsteken of pikken van een

blikje frisdrank uit de buurtsuper moeten zij met lichtgevende oranje

hesjes in hun eigen buurt aan het werk en te kijk worden gezet.

In het licht van dergelijke onbekookte ideeën is ons jeugdstrafrecht

een tamelijk consistent en redelijk doordacht geheel. Dit artikel

schetst in vogelvlucht de ontwikkeling van het Nederlands jeugdstraf-

recht. Het laat zien hoe het beeld van de minderjarige delinquent

sinds de introductie van een apart jeugdstrafrecht in 1901 in ons land

is geëvolueerd. Nadat vanaf de jaren dertig in toenemende mate reke-

ning werd gehouden met de kinderlijkheid en kinderlijke ontwikkeling

bij jonge delinquenten raken die noties eind twintigste eeuw meer op

de achtergrond. Anno 2015 kunnen er echter tekenen worden gesigna-

leerd die lijken te wijzen op een terugkeer van deze noties in de bena-

dering van jonge delinquenten.

* Prof. dr. Ido Weijers was als hoogleraar Jeugdrechtspleging verbonden aan het Willem
Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Universiteit Utrecht). Sinds 2011 is hij als
hoogleraar Jeugdbescherming verbonden aan de opleiding Pedagogiek van dezelfde
universiteit (www.idoweijers.nl). Hij blogt op www.pedagogiek.nu.
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Begin twintigste eeuw

De periode rond 1900 was uiterst verwarrend en tegelijk cruciaal voor

de wetgeving met betrekking tot de Nederlandse jeugd. Aan de ene

kant was ons land in de ban van de discussie over de verzuiling, nog

heftiger dan nu, begin 21e eeuw, het geval lijkt met de plaats van de

islam in de geseculariseerde Nederlandse samenleving. Politiek, maat-

schappelijk en cultureel was ons land opgedeeld in grote blokken –

protestants-christelijk, rooms-katholiek, sociaaldemocratisch en libe-

raal. Dat leidde op het terrein van het onderwijs tot voortdurende

onenigheid, bekend geworden als ‘de schoolstrijd’, vanuit de ideologi-

sche tweestrijd tussen ‘de school aan de ouders’ of ‘de school aan de

overheid’. Hoewel tegen het eind van de negentiende eeuw vrijwel alle

kinderen regelmatig naar school gingen, zorgde deze ideologische ver-

deeldheid ervoor dat de stemming over de invoering van de leerplicht

in de Tweede Kamer in maart 1900 maar net, met één stem verschil, in

het voordeel van het wetsvoorstel uitviel.

Aan de andere kant kwam er echter een nieuwe geest over het land

– die wel wordt geassocieerd met sociaal liberalisme – die het einde

van de nachtwakersstaat inluidde. Er ontstond een nieuw elan, een

geloof in de maakbaarheid van individu en maatschappij, zelfs als

beide duidelijke tekenen van degeneratie vertoonden. Dat elan mani-

festeerde zich bij uitstek rond ‘de gevaarlijke jeugd’. In die geest moet

de relatief vlotte totstandkoming van een apart strafrecht voor jeug-

digen worden gezien. Dit is des te opmerkelijker aangezien ons land

net, sinds 1886, over een nieuw Wetboek van Strafrecht beschikte met

daarin een aantal duidelijke bepalingen betreffende minderjarigen.

Het is verbazingwekkend dat in tegenstelling tot de moeizame accep-

tatie van de leerplicht het veel ingrijpender wetsvoorstel voor een

nieuwe strafrechtelijke aanpak van delinquente jeugd amper een jaar

later zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer moeiteloos en zelfs

zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.

Een apart jeugdstrafrecht maakte onderdeel uit van een veelomvat-

tend pakket wetgeving, dat bekend is geworden als de kinderwetten.

Allereerst was dat de burgerlijke kinderwet. Die veranderde de vader-

lijke macht in de gezamenlijke macht van beide ouders over het kind

en verschafte de Staat voor het eerst in de geschiedenis het recht in te

grijpen in de opvoeding door de ouders. De burgerlijke kinderwet gaf

de rechter de bevoegdheid ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen
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of te ontzetten, als het kind zodanig opgroeide dat het ‘met zedelijke of

lichamelijke ondergang’ werd bedreigd. Dit was voor ons land een

revolutionair besluit, zeker als men het ziet in de historische context

van de verzuilde verhoudingen en met name de schoolstrijd. De

schoolstrijd draaide immers om de zeggenschap van de ouders over

het onderwijs en de opvoeding van hun kind. De inzet van de burger-

lijke kinderwet was juist de zeggenschap over hun opvoeding van wet-

telijke grenzen te voorzien. Opvallend genoeg was er dus in 1901, mid-

den in de verzuiling, in de politiek van links tot rechts consensus dat

de overheid moest kunnen ingrijpen in opvoedingssituaties die als

onacceptabel werden beschouwd.

Ook de strafrechtelijke kinderwet moet in het licht van deze toentertijd

brede consensus worden gezien. Door de hele geschiedenis zien we

dat het gebruikelijk was kinderen niet of minder zwaar te straffen dan

volwassenen. Kinderlijkheid impliceerde van oudsher dat kinderen die

over de schreef gingen niet volledig verantwoordelijk konden worden

gehouden voor hun wangedrag. Vaak konden kinderen onder een

bepaalde leeftijd niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat gold bij-

voorbeeld voor kinderen onder de 10 jaar in het Wetboek van Straf-

recht van 1886. Bij een veroordeling paste de rechter de gewone straf-

fen toe, meestal met een vaste vermindering van het maximum. Zo

waren de maxima van de straffen voor kinderen in het Wetboek van

Strafrecht van 1886 met een derde verminderd. Maar in 1901 ging het

om iets heel anders, namelijk om de introductie van een apart jeugd-

strafrecht, met eigen lichtere sancties van berisping tot maximum-

detentie van een halfjaar, opgenomen in het Wetboek van Strafrecht,

en met eigen procedures, zoals de besloten zitting en de verplichte

aanwezigheid van de minderjarige verdachte, opgenomen in het Wet-

boek van Strafvordering.

Het ‘gedegenereerde’ kind

Doorgaans wordt de introductie van een apart jeugdstrafrecht in ver-

band gebracht met de Juvenile Court Act, die in 1899 was aangenomen

in Illinois. Het Amerikaanse voorbeeld heeft zeker extra inspiratie

geleverd voor de totstandkoming van de strafrechtelijke kinderwet,

getuige alleen al de belangstelling die hiervoor in ons land bestond, en

de studiereizen die naar de Verenigde Staten werden gemaakt. Maar

belangrijker was een initiatief dat tien jaar eerder veel dichter bij huis
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werd genomen. Dat was de oprichting van de Internationale Krimina-

listische Vereinigung (IKV) in 1889 door de Duitse jurist Von Liszt, zijn

Belgische collega Prins en hun Nederlandse collega Van Hamel. Zij

vertegenwoordigden de Moderne Richting in het strafrecht, die actieve

staatsinterventie in de maatschappelijke verhoudingen verlangde en

het strafrecht als een belangrijk sturingsinstrument beschouwde. De

Klassieke Richting, die heel lang onze wetgeving en rechtspraak had

bepaald, ging uit van een terughoudende overheid, geheel passend in

het beeld van de nachtwakersstaat. Voor haar stonden rechtszekerheid

voor het individu en proportionele vergelding van misdadig gedrag

voorop. De Moderne Richting vertolkte echter bij uitstek het nieuwe

geloof in de maakbaarheid van individu en maatschappij. Zij stelde

tegenover het primaat van de rechtszekerheid het belang van maat-

schappelijke beveiliging. Zij benadrukte dat de reactie op misdadig

gedrag niet zozeer zou moeten vergelden wat was misdaan, maar eerst

en vooral toekomstig crimineel gedrag zou moeten voorkomen.

De Moderne Richting had veel vertrouwen in de nieuwe wetenschap-

pelijke inzichten omtrent mens en samenleving. Men vatte delinquen-

tie op als een symptoom van gebrekkig sociaal functioneren, veroor-

zaakt door biologische en/of maatschappelijke factoren, overwegend

volgens de op dat moment in ons land populaire degeneratietheorie

van Lombroso (Draaisma 1995; Weijers 1996). Men had de overtuiging

dat misdadig gedrag in hoge mate werd bepaald buiten de wil van het

individu. Het klassieke beginsel van de persoonlijke verantwoordelijk-

heid en het daarmee verbonden principe van de schuld achtte men

irrelevant voor een juist begrip en vooral voor een adequate aanpak

van criminaliteit. De Moderne Richting zag het delinquente kind als

een product van erfelijkheid en milieu, samengebald in de begrippen

‘degeneratie’ en ‘verwaarlozing’. De klassieke beginselen van vergel-

ding, proportionaliteit en schuld werden daarbij vooral als hinderlijk

en onhandig beschouwd.

Toch moet de strafrechtelijke kinderwet niet alleen tegen deze ideolo-

gische achtergrond worden gezien. Dan zouden we ook de samenhang

met de civiele kinderwet uit het oog verliezen. Het streven om kinde-

ren die in bijzonder ongunstige omstandigheden opgroeiden bij hun

ouders weg te halen en hen te heropvoeden wortelde minstens zo

sterk in de praktische ontwikkeling die in de voorafgaande decennia

had plaatsgevonden. Dit wordt wel aangeduid als het ontstaan van een

‘wereld van de heropvoeding’ (Dekker 1985). Daarmee wordt gedoeld
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op het feit dat er in de loop van de negentiende eeuw talloze instellin-

gen waren verrezen voor kinderen met wie de ouders zich geen raad

wisten, maar ook aparte gevangenissen voor jeugdige delinquenten,

gestichten voor verwaarloosde kinderen en tehuizen voor zwervende

kinderen, kleine bedelaars en daklozen (Groenveld e.a. 1997). De eer-

ste jeugdgevangenis voor jongens werd geopend in 1833 in Rotterdam

op initiatief van het tien jaar eerder opgerichte Genootschap tot Zede-

lijke Verbetering der Gevangenen. Alleen al voor criminele kinderen

werden in de loop van de negentiende eeuw in ons land tien gestich-

ten gebouwd, terwijl de capaciteit toenam van zo’n 100 plaatsen hal-

verwege de eeuw naar ruim 850 plaatsen rond de eeuwwisseling (Leo-

nards 1995). Naar het voorbeeld van das Raue Haus in Hamburg (1833)

en Mettray in Tours (1840) werd de inrichting als verlicht alternatief

voor een tekortschietende opvoeding in gezin en gemeenschap

beschouwd én als humaan alternatief voor de harde aanpak van (vol-

wassen) misdadigers. Hier, in de praktijk van het inrichtingswerk in de

negentiende eeuw, vinden we de vroegste en krachtigste bron van het

streven om kinderen die problemen veroorzaakten of in de problemen

zaten, weg te halen uit het gezin en over te brengen naar een inrich-

ting voor hun heropvoeding.

Eenmaal binnen in een heropvoedingsinstelling hield men de jonge-

ren meestal tot hun meerderjarigheid vast. Typerend voor de koers

‘weg van het ziekmakende gezin’ was onder meer het feit dat in de

jeugdgevangenis het gebruikelijke stelsel van ‘afslag’ – vermindering

van straftijd op basis van goed gedrag – ontbrak, ook na 1901. Men zag

welbewust af van dit pedagogisch element, omdat men deze kinderen

zo lang mogelijk wilde weghouden uit het ouderlijk milieu. De breed

gedeelde gedachte was dat de rechter het kind dat over de schreef

ging, weg moest kunnen laten halen bij de ouders, zelfs al betrof het

nog maar een peuter, en het elders opnieuw laten opvoeden. Ingrijpen

in het gezin in het belang van het kind, dat was zoals gezegd de geza-

menlijke kern van beide kinderwetten. Die consensus gold overigens

niet alleen voor ons land (Dekker 1985; Noordman 1994; Leonards

1995; Weijers 1998, 1999). We zien een vergelijkbare ontwikkeling rond

de eeuwwisseling in talloze landen (Christiaens 1999; Sutton 1988;

Oberwittler 1996).

Het is nu nauwelijks meer voorstelbaar hoe het een eeuw geleden toe-

ging in de Nederlandse jeugdinrichtingen. De jongens werden kaalge-

schoren, de meisjes droegen opvallende gestichtshoofddeksels, alle
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kinderen droegen gestichtsuniformen. De gebouwen leken (ouder-

wetse) kazernes met enorme slaapzalen en grote dag- en eetverblijven.

Alles draaide om handhaving van tucht en orde. De dagelijkse zorg en

begeleiding waren toevertrouwd aan bewakers en werkmeesters, over-

wegend ex-militairen en ex-bewakers uit het gevangeniswezen (Deli-

cat 2001). Herman Franke heeft laten zien dat de eenzame opsluiting

in de penitentiaire geschiedenis van Nederland een opvallend langdu-

rig fenomeen is (Franke 1990). Dat gold in iets mildere vorm ook voor

kinderen in detentie. Er bestond al langer een praktijk van opsluiting

in eenzaamheid voor kinderen. De invoering van de nieuwe wet in

1901 betekende allerminst een breuk, maar juist een bevestiging van

deze praktijk, als onderdeel van het regime en als disciplinaire straf.

Nieuwkomers werden de eerste maand, ongeacht hun leeftijd, in vol-

strekte afzondering gezet (Weijers & Liefaard 2007).

Het kind dat liefde tekort is gekomen

Het was met name tegen deze praktijken dat rond 1930 een tegenbe-

weging begon te ontstaan. Daarbij werd een sleutelrol gespeeld door

een kring die zichzelf beschouwde als ‘gideonsbende’ binnen de

Nederlandse kinderbescherming (Weijers 2003, 2006a). Het observa-

tiehuis van de Amsterdamse Vereniging voor Onbehuisden vormde

hun trefpunt. Voordat een beslissing over een mogelijk verblijf in een

inrichting kon worden genomen, diende eerst een rapport over het

kind te worden gemaakt, waarbij het kind enige tijd werd geobser-

veerd in een zogeheten ‘observatiehuis’. De observatie, bij koninklijk

besluit in juni 1905 ingesteld, introduceerde de nieuwe professionals,

sociale wetenschappers en artsen op dit terrein. Voor hen gold al gauw

het Juvenile Psychopathic Institute, dat William Healy in 1909 in Chi-

cago oprichtte, als het grote voorbeeld.

Het was vooral vanuit deze hoek, vanuit de professionalisering van de

observatie, dat een nieuwe visie op het criminele kind op gang kwam.

Sinds de jaren dertig begon de wereld van de kinderbescherming

geleidelijk aan vertrouwd te raken met een psychologiserende visie op

de jongere die met politie en justitie in aanraking was gekomen. Die

verandering laat zich goed illustreren in het werk van enkele woord-

voerders van deze benadering, zoals de bekende kinderrechter Over-

water en de Leidse hoogleraar strafrecht Van Bemmelen. In de opvat-

ting van Van Bemmelen was het kind ‘niet in de eerste plaats zelf
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schuldig’. Het was primair ‘het gebrek aan liefde van de ouders en de

omgeving, welke hem tot zijn agressieve daden bracht’ (Van Bemme-

len 1958, p. 254). De psychologiserende blik op het criminele kind

leidde stap voor stap ook tot een andere perceptie van de relatie tus-

sen ouders en kind. In de aanvankelijke ‘quarantaine’-benadering

stond voorop dat het kind diende te worden weggehaald uit zijn ver-

derfelijke omgeving. Dat grondidee werd na de Tweede Wereldoorlog

in toenemende mate gerelativeerd. Kinderrechtspraak die ouders en

kinderen niet als één geheel zag, zei Overwater, werkte ‘zedelijk en

maatschappelijk destructief’ en deed op den duur meer kwaad dan

goed (Overwater 1948, p. 8 e.v.; vgl. Overwater 1955, p. 8). Dit bete-

kende een principiële breuk met de geest van 1901.

In de penitentiaire praktijk kwam na de Tweede Wereldoorlog stap

voor stap een einde aan de harde, militaristische aanpak. Voor de oor-

log was in meerdere beschouwingen al uitdrukkelijk gewezen op de

specifieke problemen van pubers en de opgaven die hun problematiek

stelde aan hun vrijheidsbeneming (Klootsema 1919; Mulock Houwer

1939). Ook hier zien we net als in de observatie betekenis van de opko-

mende wetenschap van de pedagogiek, de ontwikkelingspsychologie

en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sommigen wezen toen al op het

fundamentele probleem dat de jongere, op een leeftijd waarop hij in

de normale situatie een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijk-

heid begon te verwerven, in de gestichtsopvoeding juist precies omge-

keerd in vrijwel alle opzichten in zijn zelfstandigheid en verantwoor-

delijkheid werd beknot. In deze lijn werden rond 1950 het kaalscheren,

de verplichte hoofddeksels en de uniformen afgeschaft. Er kwam een

zwaar accent op het groepsproces en op de ruimte waarin de pupil

verbleef, de ‘vertrouwdheid’ van het groepsvertrek, waarin het kind

moest kunnen ervaren ‘dat het geheel zichzelf mag zijn’ (Delicat 2001,

p. 192). Het verblijf in het gesticht moest zo veel mogelijk lijken op het

verblijf in een gewoon gezin. De groepsvertrekken moesten een huise-

lijk karakter krijgen. Er moest ruimte komen voor eigen inbreng en

persoonlijke invulling van de cel. In de jaren zeventig werd de term

‘gesticht’, mede op verzoek van de ouders, geschrapt. Het cachot

raakte langzamerhand taboe. De voorkeur werd gegeven aan isoleer-

kamers, met een iets vriendelijker karakter. Toch verdween het cachot

niet geheel uit beeld. De moeilijkste jongens werden namelijk voor

maximaal drie maanden naar een centrale strafafdeling in De Kruis-

berg gestuurd, die hoofdzakelijk bestond uit chambrettes en cachot-
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ten. Bij dit alles moet worden bedacht dat zoiets als een rechtspositie

of zelfs maar een minimale klachtregeling ontbrak.

De leidende gedachte in de eerste halve eeuw van ons jeugdstrafrecht

was die van de verwaarlozing: kinderen gingen over de schreef als

gevolg van materiële en morele tekorten in de opvoeding; daarom was

langdurige verwijdering uit de gezinsomgeving de aangewezen aan-

pak. Vanaf de jaren dertig verschoof het accent naar emotionele ver-

waarlozing.

De laatste decennia van de 20e en het begin van de 21e eeuw

In West-Europa deed zich in de jaren vijftig en zestig een golf van

nieuwe jeugdstrafwetgeving voor (de Bondsrepubliek in 1953, Oosten-

rijk en Nederland in 1961, België in 1965 en Frankrijk in 1970), waarin

de toenemende betrokkenheid van nieuwe forensische professionals,

maatschappelijk werkers, psychiaters, psychologen en pedagogen tot

uitdrukking kwam. De opvoedingsgedachte kreeg daarbij meer

inhoud, maar het primaat van beschermen en voorkomen bleef

onaangetast. Klassieke strafrechtelijke principes als schuld, proportio-

naliteit en vergelding bleven binnen het jeugdstrafrecht marginale en

onuitgewerkte noties. Pas tamelijk recent kregen deze beginselen een

plek binnen het jeugdstrafrecht, allereerst via de weg van erkenning

van rechten voor minderjarigen, vervolgens via de weg van erkenning

van (enige) eigen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag bij de

minderjarige.

De delinquente minderjarige als rechtssubject

In de loop van de jaren zestig kwam er een heroriëntatie op gang, die

begon met de inwerkingtreding van de nieuwe Beginselenwet voor de

kinderbescherming in 1965. Deze wet bracht een nieuw regelgevend

kader voor de tenuitvoerlegging van de jeugdsancties uit het Wetboek

van Strafrecht (Sr). Er werd een eerste, voorzichtig begin gemaakt met

de regeling van de rechtspositie van jeugdigen in rijksinrichtingen

(opvallend genoeg nog niet voor de particuliere instellingen). In het

kielzog hiervan kwam een herbezinning op de juridische grondslag

van het jeugdstrafrecht op gang, mede gestimuleerd door een aantal

uitspraken van het Amerikaanse Hooggerechtshof, die overal ter
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wereld de kinderbeschermers aan het denken zetten. De eerste was de

zaak Kent in 1966, waarbij de hoogste Amerikaanse rechter stelde dat

ook in het jeugdstrafrecht aan de vereisten van due process, fairness en

full investigation voldaan diende te worden.1 Een jaar later volgde de

nog geruchtmakender zaak Gault.2 Die maakte niet alleen duidelijk tot

welke aantasting van fundamentele rechtsbeginselen het (Ameri-

kaanse) jeugdstrafrecht aanleiding gaf, er werd ook concreet een aan-

tal rechtsbeschermende eisen geformuleerd voor het jeugdstrafrecht,

zoals het recht op kennisneming van alle beschuldigingen, het recht

om zelf getuigen te horen en te ondervragen en het recht niet mee te

hoeven werken aan de eigen veroordeling.

Ondanks fundamentele verschillen tussen het Amerikaanse en het

Nederlandse jeugdstrafrecht ondervond deze kritiek in ons land in de

daaropvolgende jaren van diverse kanten weerklank in aansluiting op

de herbezinning op het regelgevend kader dat met de Beginselenwet

voor de kinderbescherming sinds 1965 op gang was gekomen. Zo werd

in 1982 de mogelijkheid tot oplegging van afzondering als disciplinaire

straf in rijksinrichtingen voor kinderbescherming volledig opgeheven.

Sindsdien konden afzonderingen (bij wijze van pedagogische maatre-

gel) slechts worden geëffectueerd in de kamer van de betreffende jon-

gere of in een daartoe bestemde kamer buiten de groep. In hetzelfde

jaar werd ook eindelijk een volledige beklagregeling ingevoerd. Elke

rijksjeugdinrichting moest nu een commissie van toezicht hebben,

waarbij de jeugdige beklag kon instellen. Met de ratificatie van het

Kinderrechtenverdrag van de VN midden jaren negentig heeft deze

ontwikkeling alleen maar meer kracht en erkenning gekregen.

De mondige delinquente jongere

Naar aanleiding van de verlaging van de leeftijd van meerderjarigheid

van 21 naar 18 stelde de regering in 1979 een commissie in die een

advies moest uitbrengen over de nieuwe koers van het jeugdstrafrecht.

Tamelijk radicaal en eenzijdig voortbordurend op deze juridiserings-

trend concludeerde deze commissie dat meer conformiteit van het

jeugdstrafrecht met het commune strafrecht wenselijk was. Jeugd-

strafrecht zou moeten worden beheerst door dezelfde algemene

rechtsregels en met dezelfde rechtswaarborgen worden omgeven als

1 Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966).
2 In re Gault, 387 U.S. 1 (1967).
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het strafrecht voor volwassenen.3 De commissie meende dat jeugdigen

zich op vroegere leeftijd ‘zelfstandiger en mondiger zouden opstellen’

dan twintig jaar tevoren. De jeugd was in haar ogen veel minder ‘kin-

derlijk’ dan in het verleden. In dat licht dienden met name kenmer-

kende aparte procedures van het jeugdstrafrecht, zoals de besloten zit-

ting en de verplichte aanwezigheid van de minderjarige verdachte, te

verdwijnen en de sancties te worden aangepast en verzwaard.

Deze verharding in ideeën ging gelijk op met een verharding in de

praktijk, die in de jaren tachtig op gang kwam en resulteerde in meer

straffen. Toch deed een vernieuwd jeugdstrafrecht pas anderhalf

decennium later zijn intrede. Er werd nu expliciet meer punitiviteit

beoogd dan voorheen en die kwam met name tot uitdrukking in de

verzwaring van de strafmaxima (maximaal twee jaar voor 16- en 17-

jarigen) en in de versoepeling van mogelijke toepassing van het com-

mune strafrecht voor dezelfde leeftijdscategorie (Weijers 2006b). De

invoering van de mogelijkheid van toepassing van Stop, een ‘pedago-

gische handreiking’ aan kinderen onder de 12 jaar en hun ouders,

paste ook in deze trend. De nieuwe gedachte was dat ook bij deze

jonge kinderen een punitieve reactie niet achterwege mocht blijven,

waar voorheen in dergelijke gevallen de reactie aan de ouders werd

overgelaten en in problematische opvoedingssituaties een civiele

reactie volstond. De ‘alternatieve’ sanctiemogelijkheden werden

gestaag uitgebreid en in 2001 zelfs verheven tot hoofdstraf, zonder dat

deze ontwikkeling overigens leidde tot een afname van de vrijheidsbe-

neming. Integendeel, er heeft sindsdien een uitbreiding van sanctio-

nering over de hele linie plaatsgevonden; er is over de hele breedte

meer en eerder gestraft (Van der Laan 2005).

Sinds de jaren zestig is de gedachte van het verwaarloosde kind naar

de achtergrond verdwenen en is het accent meer komen te liggen op

rechten van minderjarigen en op hun eigen verantwoordelijkheid. Cri-

tici spraken wel van ‘mondigheid’ als nieuw geloofsartikel, omdat er

helemaal geen onderzoek of feitenmateriaal ten grondslag lag aan

deze koerswijziging (Van der Goes van Naters 1989).

3 Rapport van de commissie-Anneveldt, 1982.
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De kinderlijke, jongvolwassen delinquent

Recent hebben zich echter twee nieuwe interessante ontwikkelingen

voorgedaan, een op penologisch gebied en een op het gebied van wet-

geving. Wat de eerste ontwikkeling betreft kan worden geconstateerd

dat de laatste jaren steeds minder jongeren worden gedetineerd. Er is

een duidelijke trend om minderjarige daders gesloten te plaatsen,

zodat er aan hun behandeling en pedagogische bijsturing kan worden

gewerkt. Blijkt hier al enige doorwerking vanuit de menswetenschap-

pen in de praktijk, met de invoering van het ‘adolescentenstrafrecht’ is

daar zeer recent een vergelijkbare ontwikkeling in de wetgeving bij

gekomen.

Bestond voorheen al de mogelijkheid om 18- tot 21-jarigen via toe-

passing van artikel 77c Sr te berechten volgens het jeugdstrafrecht,

vanaf 1 april 2014 is deze mogelijkheid verder verruimd tot de 18- tot

23-jarige verdachten. Onderzoek heeft laten zien dat vele jongvolwas-

sen daders eigenlijk nog niet als volledig verantwoordelijke volwasse-

nen kunnen worden beschouwd. Zij lijken in hun gedrag eerder op

adolescenten en zouden dan ook als zodanig moeten worden berecht.

Deze benadering steunt behalve op klinische ervaringen ook op bevin-

dingen uit het hersenonderzoek. Op cruciale ontwikkelingsaspecten

met betrekking tot criminaliteit, zoals impulsbeheersing en empa-

thisch vermogen, blijken niet alleen jeugdige, maar ook jongvolwassen

verdachten vaak nog verre van volgroeid. Steunend op deze inzichten

is de laatste jaren in Nederland gepleit voor verdere flexibilisering van

de strafrechtelijke ondergrens van het commune strafrecht en voor

een strafrechtelijke reactie die recht doet aan de ontwikkelingsleeftijd

(Weijers & Grisso 2009; Doreleijers & Fokkens 2010). Het adolescen-

tenstrafrecht komt tegemoet aan dit pleidooi, zeker als wordt gekeken

naar het Wegingskader dat voor de toepassing ervan is ontwikkeld

(Weijers & Dronkers 2014; Van Montfoort 2014).

Het valt nog te bezien wat er in de praktijk terecht gaat komen van dit

stukje wetgeving. In Duitsland hanteert men al jaren met succes een

dergelijk systeem voor Heranwachsenden, vanuit de grondgedachte

‘jeugdstrafrecht, tenzij’. In Nederland is de invoering van het adoles-

centenstrafrecht door staatssecretaris Teeven echter uitdrukkelijk

gelanceerd vanuit de omgekeerde gedachte: ‘geen jeugdstraf, tenzij’.

Dit betekent dat de hele strafrechtsketen zich van meet af aan buiten-

gewoon moet inspannen om een jongvolwassene volgens het jeugd-
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strafrecht berecht te krijgen. Alleen al gezien de bezuinigingen die de

hele keten te wachten staan, valt dan ook niet te verwachten dat het

adolescentenstrafrecht op korte termijn tot grote veranderingen zal

leiden.

Beide ontwikkelingen laten echter zien dat het beeld van de kinderlijke

minderjarige, die vooral moet worden bijgestuurd en behandeld, alles-

behalve is verdwenen uit ons jeugdstrafrecht. Sterker nog, het beeld

van de kinderlijke dader is zelfs uitgebreid naar de jongvolwassene.

Net als met de vernieuwingstendens die vanaf de jaren dertig van de

vorige eeuw zichtbaar begon te worden en na de Tweede Wereldoor-

log sterk doorzette in de benadering van jeugdigen die met het straf-

recht in aanraking kwamen, lijkt hierbij opnieuw sprake van een

zekere doorwerking van wetenschappelijke kennis en inzicht op dit

gebied. Haaks op het beeld van de mondige en verantwoordelijke

jeugdige crimineel dat vanaf midden jaren negentig van de vorige

eeuw dominant werd, lijkt het beeld terug te keren van kinderlijkheid

en van ontwikkeling van verantwoordelijkheid. Daarmee keren we

terug naar de klassieke beginselen van elk jeugdstrafrecht als uitgangs-

punt voor sancties en procedures die zo goed mogelijk recht doen aan

deze inzichten. In dit licht lijkt het onwaarschijnlijk dat extreme opvat-

tingen omtrent minderjarige verdachten à la Eerdmans binnenkort

algemene erkenning zullen krijgen.
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Voorbij goed en kwaad

Het mensbeeld achter ‘zinloos geweld’ in de literatuur en
filosofie

J.L. Goedegebuure *

Dankzij een reeks incidenten die in de journalistieke berichtgeving en

de beleving van grote delen van de samenleving zijn uitgegroeid tot

een onrustbarende trend heeft de frase ‘zinloos geweld’ de afgelopen

jaren stevig wortel geschoten in het Algemeen Beschaafd Nederlands.

De taalgebruikers hebben daarbij het oog op excessief fysiek geweld

dat door één of meer daders wordt gericht op willekeurig uitgekozen

slachtoffers, zonder dat duidelijk is wat daartoe aanleiding heeft gege-

ven. De oorzaken worden niet zelden toegeschreven aan overmatig

gebruik van alcohol en/of drugs. Ook wijst men wel op een toename

van zogeheten ‘verwarde’ (dat wil zeggen met psychische problemen

kampende) mensen die zich in de openbare ruimte te buiten gaan aan

uitingen van schijnbaar ongemotiveerde en ongecontroleerde agres-

sie.

Anders dan degenen die van mening zijn dat we voor een mogelijke

verklaring terechtkunnen bij de vrij algemeen veronderstelde verhar-

ding van het maatschappelijk klimaat gedurende de laatste decennia,

houd ik het erop dat het verschijnsel veel ouder en ook dieper gewor-

teld is. In het nu volgende wil ik laten zien dat de recentelijk in zwang

geraakte notie ‘zinloos geweld’ opvallende raakvlakken vertoont met

het begrip ‘acte gratuit’. Dit begrip speelt een prominente rol in het

werk van de Franse auteur André Gide, die zich in de ontwikkeling van

zijn mens- en maatschappijbeeld sterk heeft laten inspireren door de

reflecties op het nihilisme in het romanoeuvre van Dostojewski en het

filosofische werk van Nietzsche. Op zijn beurt is het denken van Gide

van invloed geweest op existentialisten als Sartre en Camus. Daarnaast

zal ik ingaan op de antropologie van de Franse schrijver-filosoof

* Prof. dr. Jaap Goedegebuure is als emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse
Letterkunde verbonden aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.
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Bataille, tijdgenoot van Gide, Sartre en Camus. Net als zij heeft Bataille

zich intensief beziggehouden met het geweld. Maar hij kiest daarbij

een positie die vanwege de fundering in de culturele antropologie en

religiewetenschap sterk van het nihilisme verschilt.

Gide, Dostojewski en Nietzsche

Zoals gezegd ligt mijn uitgangspunt voor deze verkenning van het lite-

rair gerepresenteerde ‘zinloos geweld’ bij wat de Franse schrijver

André Gide de ‘acte gratuit’ heeft genoemd: een daad die schijnbaar

willekeurig, zonder aanwijsbaar of te beredeneren motief wordt uitge-

voerd en ook door de dader zelf niet als redelijk begrepen wordt. Het

geijkte voorbeeld van de acte gratuit is te vinden in een episode uit

Gides roman Les caves du Vatican (1967 [1914]), waarin Lafcadio, een

van de hoofdpersonen, in een opwelling een medepassagier uit de

trein gooit. Als was het om te benadrukken dat willekeur hierbij een

doorslaggevende rol speelt, spreekt Lafcadio met zichzelf af dat hij

eerst tot twaalf zal tellen alvorens toe te geven aan zijn impuls. Heeft

hij voordien vanuit de voortrazende trein nog geen lichtje gezien, dan

kan hij doen wat hij wil. Zo gezegd, zo gedaan. Ironisch genoeg zal er

voor de door hem gepleegde moord naderhand een dader worden

gevonden die anders dan hij wel degelijk over een motief beschikt.

Reden voor hem om naderhand tegenover zijn halfbroer (tevens de

zwager van het slachtoffer) zijn daad op te biechten. Lafcadio’s beken-

tenis wordt tegen zijn bedoeling afgeluisterd door zijn minnares Gené-

viève, die er vervolgens bij hem op aandringt zich bij de politie aan te

geven. Of hij dat ook zal doen, blijft in het ongewisse, want uitgere-

kend op dit punt maakt Gide abrupt een eind aan deze geschiedenis,

door hem badinerend betiteld als een ‘zotternij’. Die karakteristiek

verraadt dat we hier niet zozeer te maken hebben met een werkelijk-

heidsgetrouw relaas, maar met een filosofisch gedachte-experiment.

Het is bekend dat Gide zich in zijn levensvisie en mensbeeld sterk

heeft gespiegeld aan de persoon en het werk van de Russische schrij-

ver Dostojewski. Het slotakkoord van Les caves du Vatican verwijst

nadrukkelijk naar de ontknoping van Dostojewski’s roman Misdaad en

straf (1866). Vanuit een overspannen behoefte om de wereld te verbe-

teren en daartoe een grootse daad te stellen, heeft hoofdpersoon Ras-

kolnikov een oude woekeraarster (en bij wijze van collateral damage
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ook haar onschuldige zuster) vermoord. Omdat hij niet bereid is zich

daarover schuldig te voelen, ontkent hij tegenover de politie, die hem

als mogelijke verdachte ziet, elke betrokkenheid. Het is tenslotte zijn

vriendin Sonja die hem letterlijk op de knieën krijgt. Wanneer hij

tegenover haar zijn daad opbiecht, bezweert ze hem naar het dichtst-

bijzijnde kruispunt te gaan, zich ter aarde te buigen en openlijk te

erkennen dat hij een moordenaar is. Tijdens zijn straftijd in Siberië

houdt ze hem gezelschap en weet hem uiteindelijk zo ver te krijgen dat

hij niet alleen boete doet, maar ook het christelijke geloof in vergeving

en opstanding aanvaardt. Van doorslaggevend belang in die geeste-

lijke ommekeer is het Bijbelverhaal over de opwekking van Lazarus,

dat Sonja samen met Raskolnikov leest.

Het is betekenisvol dat Sonja, anders dan Gides aristocratisch perso-

nage Genéviève, wordt neergezet als een prostituee (en daarmee als

een verschijning van Maria Magdalena), in wie niet zozeer de zondig-

heid wordt benadrukt, als wel de bereidheid zichzelf op te offeren voor

haar naasten, dat wil zeggen haar familie die vanwege papa’s drank-

zucht aan de bedelstaf is geraakt. De verheerlijkende sympathie voor

de vernederden en vertrapten is in hoge mate kenmerkend voor

Dostojewski. Tijdens de jaren die hij zelf – om politieke redenen – als

dwangarbeider in Siberië doorbracht, leerde hij dat zich juist onder

het uitschot en schuim van de natie de vroomste gelovigen bevonden.

Het zette hem in niet geringe mate aan tot wat Melchior de Vogüé, in

het Frankrijk van de late negentiende eeuw dé wegbereider van Dosto-

jewski, ‘de godsdienst van het lijden’ heeft genoemd.

Dostojewski identificeert niet alleen hoeren en criminelen als degenen

bij wie het zaad van de christelijke boodschap met de meeste vrucht

pleegt te ontkiemen, hij wijst ook de ziekelijke en als zwakzinnig

beschouwde medemens, die men het liefste maar negeert, aan als een

incarnatie van de eerst verachte en uiteindelijk verheerlijkte Christus-

figuur. Vorst Misjkin, de idioot uit de gelijknamige roman, blijkt een

lichtend voorbeeld van onbaatzuchtigheid, offervaardigheid en dee-

moed.

Hoewel zijn perceptie van de Christusfiguur essentieel anders is dan

die van Dostojewski, blijft Gide zijn bewonderde voorganger aanvan-

kelijk nog trouw door zich bij het zoeken naar een levensovertuiging

zo veel mogelijk te oriënteren op de evangelische kernwaarden. Toch

kiest hij in Les nourritures terrestres (1897) niet voor nederigheid en lij-

den, maar voor een positieve aanvaarding van het bestaan en een
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vorm van zelfrealisatie die pas mogelijk is nadat men de oude per-

soonlijkheid heeft afgelegd en tot een nieuw leven is herboren. In zijn

latere romans stelt hij de traditioneel-christelijke moraal nog wat

scherper ter discussie door personages te laten optreden die zich

bewust losmaken van alle overgeleverde normen en waarden en zich

als ‘authentiek’ levend individu ‘beschikbaar’ houden voor alles wat

zich op hun weg aandient. Voor Lafcadio maakt het niet uit dat hij nu

eens kinderen uit een brandend huis redt en dan weer een oude man

uit de trein gooit. In zijn perceptie bestaat er tussen deze twee door

hem verrichte handelingen geen wezenlijk verschil. Waar de traditio-

nele moraal in het ene geval zal spreken van een heldendaad en in het

andere van een misdaad, speelt voor Lafcadio het onderscheid tussen

goed en kwaad geen rol meer. Al wat telt is dat hij zijn authenticiteit

ervaart en bevestigt in de acte gratuit.

Deze nihilistische, dat wil zeggen de gangbare moraal ondermijnende,

visie die Gide niet alleen agendeert in Les caves du Vatican, maar ook

in romans als het door Nietzsche geïnspireerde L’immoraliste (1902)

en Les faux-monnayeurs (1925), vormt in Dostojewski’s veelstemmige

romanoeuvre de tegenpool van de evangelisch geïnspireerde levens-

overtuiging. Bij Dostojewski wordt de kant van het nihilisme vertegen-

woordigd door Iwan Karamazov en diens overtuiging dat als God niet

bestaat, alles geoorloofd is. Veel van Dostojewski’s figuren leven naar

dat adagium en gedragen zich naar de wet van de jungle, waarin het

recht van de sterkste geldt als norm voor het handelen. In het licht van

die zogeheten ‘natuurwet’, die ook in het denken van Nietzsche (de

bekende ‘Wille zur Macht’) een prominente rol speelt, zijn ethische

normen betreffende goed en kwaad volstrekt irrelevant, want uitingen

van een verwekelijkt humanisme.

Sartre, Camus en Bataille

In Dostojewski’s uit 1872 daterende roman Boze geesten (ook wel ver-

taald onder de titels Demonen en Duivels) definieert het personage

Kirilov de nieuwe mens (die het nodige gemeen heeft met Nietzsches

Übermensch) als iemand die ‘het totaal onverschillig zal wezen of hij

wel of niet leeft (…). Wie pijn en angst overwint, zal zelf een god zijn.

Maar die andere God zal niet meer bestaan’ (Dostojewski 1970 [1872],

p. 121). Achter de zich steeds verder vermenselijkende natuurgod van
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het Oude Testament, en ver voorbij goed en kwaad, verrijst een macht

die met de dingen zelf samenvalt. De dingen kennen pijn noch angst,

verbeelden zich niet dat ze iets anders zijn dan wat ze zijn en doen niet

aan zingeving. Ze bestaan zonder meer, zonder de schors van meta-

foor, ritueel of ideologie, op de manier van de naakt existerende kas-

tanjeboom in Sartres roman La nausée (1938), die de van zijn hersen-

spinsels misselijk geworden Roquentin met de werkelijkheid confron-

teert. Sartre, die veel heeft gefilosofeerd over de vrije wil en de lood-

zware verantwoordelijkheid waarvoor die ons stelt, is een van die

Franse schrijvers die in navolging van Gide over de redeloosheid en

absurde willekeur van het geweld hebben geschreven, net als Albert

Camus, auteur van de in dit verband zeer kenmerkende roman

L’étranger (2014 [1942]). Meursault, de hoofdpersoon van L’étranger,

gaat pas over tot moorddadig geweld als hij zich overweldigd voelt

door het verblindende licht van de zon.

‘Toen is alles gaan wankelen. De zee heeft een diepe en vurige zucht

geslaakt. Het leek me of de hemel zich over zijn volle lengte opende om

vuur te laten regenen. Mijn hele wezen spande zich en mijn hand ver-

krampte om de revolver. De trekker gaf mee, ik voelde de gladde buik van

de kolf en toen, met het tegelijk droge en oorverdovende geluid, is alles

begonnen.’ (Camus 2014 [1942], p. 69)

Meursaults gewaarwording op het moment dat hij zijn slachtoffer

doodschiet, doet sterk denken aan de ervaringen die de filosoof Geor-

ges Bataille in zijn denken centraal stelt. Aan de hand van talloze voor-

beelden, ontleend aan de culturele antropologie en de religieweten-

schappen, heeft Bataille laten zien dat erotiek, geweld en mystiek mik-

ken op een ‘innerlijke ervaring’ die tot stand komt wanneer er grenzen

worden overschreden. Die grenzen worden gemarkeerd door de oppo-

sitie tussen de domeinen die Bataille benoemt met de termen ‘discon-

tinuïteit’ en ‘continuïteit’. In zijn visie leven en functioneren mensen

als discontinue wezens, gegeven hun – veelal zorgvuldig bewaakte en

gecultiveerde – individualiteit. Niettemin worden ze in meer of min-

dere mate, en meestal zonder dat ze zich dat bewust zijn, beheerst

door hun verlangen naar continuïteit, een oorspronkelijke maar verlo-

ren geraakte eenheid waarin ze die doorgaans innig gekoesterde indi-

vidualiteit graag laten oplossen. ‘Het heimwee naar zo’n wijze van

zijn’, schrijft Bataille, ‘ligt ten grondslag aan de drie vormen van ero-
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tiek bij de mens (…): de lichamelijke erotiek, de erotiek van het hart en

tenslotte de heilige erotiek.’ Al deze vormen van erotiek raken op een

of andere manier aan dood en geweld en zijn derhalve beladen met

taboes. Bataille acht het van het grootste belang dat die taboes intact

blijven, wat alleen maar mogelijk is als ze van tijd tot tijd moedwillig

worden geschonden. Alleen zo kan er een besef van het heilige blijven

bestaan.

‘Fundamenteel beschouwd is heilig datgene waarop een verbod rust. (…)

De mensen worden tegelijkertijd door twee gevoelens bevangen: door de

vrees, die afstoot, en door de aantrekkingskracht, die een gefascineerd res-

pect afdwingt. Verbod en overtreding hebben met deze tegengestelde

gevoelens te maken: het verbod stoot af maar de gefascineerdheid leidt tot

overtreding. Het verbod en het taboe stellen zich slechts in een opzicht

tegenover het goddelijke, want het goddelijke is de fascinerende kant van

het verbod: het is de transfiguratie van het verbod. Uitgaande van deze

gegevens ontstaan de – soms sterk met elkaar verweven – thema’s in een

mythologie.’ (Bataille 1993 [1957], p. 86-87)

Voor Bataille valt het mens-zijn uiteen in een ‘serviel’ deel, dat hem

afhankelijk maakt van gerichtheid op de toekomst en de zorg voor

overleving, en een ‘soeverein’ deel, dat hem via de erotiek, het geweld

en/of de mystieke ervaring toegang geeft tot een wereld zonder doel of

zin. In dat verband wijst hij bijvoorbeeld op de beruchte middel-

eeuwse lustmoordenaar Gilles de Rais.

Hier past de kanttekening dat juist het element van de lustbeleving

een zekere mate van zin verleent aan het bedrijven van zinloos geweld.

In Les caves du Vatican is Lafcadio zich daar terdege van bewust. Hij

ervaart de sociale normen en de daarvan afgeleide verantwoordelijk-

heid als een druk die wegvalt als men zich overgeeft aan de ‘gevaarlijke

wellust’ van het ‘duizelingwekkende avontuur’ dat de acte gratuit

behelst (Gide 1967 [1914], p. 263).

Arnon Grunberg

Dat Arnon Grunberg zich net als André Gide indringend met Nietzsche

en het nihilisme heeft verstaan, is geen geheim voor de kenners van

zijn op Erasmus’ Lof der zotheid geënte verhandeling De mensheid zij
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geprezen (2001). Daarnaast laten sommige van zijn romans zich lezen

als groteske illustratie van zijn betoog dat goed en kwaad niets anders

zijn dan een kwestie van persoonlijk perspectief en individueel belang.

Om iets van Grunbergs narratieve strategie te laten zien, moet ik de

omweg nemen langs een tweetal hoogtepunten uit de geschiedenis

van de cinema. In een scène uit Stanley Kubricks film A Clockwork

Orange zien we hoe een jonge geweldpleger twee oudere mensen tot

gek wordens toe martelt onder het zingen van ‘I’m singing in the rain’.

Dat vrolijke musicaldeuntje uit de gelijknamige feelgood movie vormt

merkwaardig genoeg geen contrast met de gruwelijkheid van de door

Kubrick vertoonde beelden, maar sluit er naadloos bij aan.

Het is precies dit stijlmiddel dat Grunberg zich met veel succes eigen

heeft gemaakt in de (oorspronkelijk onder het pseudoniem Marek van

der Jagt geschreven) roman Gstaad (2002). De versmelting van

onverenigbare tegendelen, frivoliteit en tragiek, bitterheid en senti-

ment, horror en slapstick in een en hetzelfde vertoog vormt de bezege-

ling van zijn visie dat mooie woorden en hooggestemde idealen illu-

sies zijn, maar dat we er desondanks of misschien wel juist daarom

een vrolijke boel van moeten maken, is het niet metterdaad dan wel in

geschrifte. Zoals gezegd huldigt niet alleen de romancier dit stand-

punt, ook de denker Grunberg is nihilist uit noodzaak. In De mensheid

zij geprezen wordt de oorlog verheerlijkt, het geweten verdacht

gemaakt, het kwaad weggeïroniseerd en de schoonheid in verband

gebracht met wreedheid en genot.

In het genre van de groteske gaat Grunberg tamelijk subtiel te werk.

Incest, verkrachting en lichamelijke pijniging worden door hem alleen

maar aangekondigd. Zodra de suggesties feiten worden, zwijgt de ver-

teller. Hij fluit er hooguit een vrolijk deuntje bij en geeft daarmee aan

iets onverdraaglijks een draai die aankomt als een tik in je gezicht. In

Gstaad gaat dat bij monde van de hoofdpersoon in deze trant: ‘Billen

stellen wel eens teleur, maar dat mag geen reden zijn het verder te

zoeken, of dieper te graven dan de endeldarm verdraagt’ (Van der Jagt

2008, p. 328). Of zo: ‘De restanten van mensen bestaan altijd uit kleren

en schoenen. In een volgend leven ga ik in de mode. Een stapje dichter

bij de onsterfelijkheid’ (Van der Jagt 2008, p. 351). Bij het laatste citaat

kan ik mijn gedachten onmogelijk losmaken van een foto, gemaakt in

het vernietigingskamp Auschwitz, met daarop een grote berg schoe-

nen van omgebrachte slachtoffers. Het beeld van Auschwitz wordt

trouwens ook opgeroepen door de niet mis te verstane verwijzing naar
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een uitspraak van SS-arts Heinz Thilo, die het kamp betitelde als de

‘anus mundi’.

Passen de stijl en de teneur van Gstaad bij de groteske, naar de hande-

ling gerekend is deze roman een onversneden picareske. François

Lepeltier, op het eerste oog een schelm van het type Tijl Uilenspiegel

en Münchhausen, komt samen met zijn gewetenloze en kleptomane

moeder aan de kost met list en bedrog. Hij geeft zich met groot succes

uit voor tandarts, skileraar en sommelier, zonder ooit voor die beroe-

pen in opleiding te zijn geweest. Anders dan de held van een conventi-

onele schelmenroman kiest hij niet voor het kwaad bij wijze van over-

levingstactiek, maar om uitdrukking te geven aan weloverwogen filo-

sofische standpunten. Daarmee groeit Lepeltier ver uit boven het half

debiele, half geniale monstertje dat hij in aanleg was, en toont hij de

nodige verwantschap met Günter Grass’ schepping Oskar Metzgerath,

de trommelende dwerg die in Die Blechtrommel de wereld van onderaf

bekijkt en daar een levensvisie op baseert. Aan het begin van zijn ver-

haal doet Lepeltier het nog voorkomen als zou hij met zijn onnatuur-

lijk grote handen, zijn chronisch eczeem en zijn jarenlange onzinde-

lijkheid een lachwekkende speling van de natuur zijn. Maar al gauw

manifesteert hij zich als de scepticus die alle hoop op recht en gerech-

tigheid bij voorbaat de bodem inslaat. Het feit dat hij evengoed

geaborteerd had kunnen zijn of ter adoptie aangeboden stemt hem

nauwelijks bitter. Zo gaat de wereld nu eenmaal om met de onsmake-

lijken. Het is zaak van de nood een deugd te maken en de onsmakelijk-

heid te vieren en te genieten als betrof het de ultieme glorie. God perst

de mensen nu eenmaal door het leven als voedsel door het spijsverte-

ringskanaal. Daarom verdient de anus het te worden verheerlijkt als

bron van alle schoonheid en centrum van de moraal. Met veel verve

werpt Lepeltier zich dan ook op als een roepende in het riool. Hier en

daar wordt zijn toon zowaar profetisch: ‘En ik zag dat straks de rivieren

gevuld zouden zijn met stront, uit de kranen zou stront komen, de

bakkers zouden broden van stront bakken en in de klerenwinkels zou-

den etalagepoppen staan van gedroogde stront’ (Van der Jagt 2008,

p. 497).

In deze omkering van waarden, die stamt uit de diabolische ‘verkeerde

wereld’ van onze middeleeuwse voorouders, past een taalgebruik dat

woorden met sluipend vernuft in een groezelig licht plaatst. ‘Erbar-

men betonen’ betekent hier ‘seksueel misbruiken’, ‘ontsnappen’ staat

voor ‘zelfmoord plegen’, ‘bewaken’ omvat de perverse symbiose van
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de beul en het slachtoffer die stelselmatig elkaars rollen overnemen,

en dat alles vanuit een gezindheid die al in het begin wordt omschre-

ven:

‘Niets is gruwelijker dan de nabijheid van de ander. Niets is ook wenselij-

ker. De dood beschouw ik niet als de opheffing van het zelf, het einde van

het ik, of als we bescheiden blijven, de opheffing van het stoffelijke en o zo

vervangbare lichaam. Allemaal prietpraat. De dood is de onmogelijkheid de

nabijheid van die ander tot stand te brengen. Die gruwelijke misdadigheid

waarmee elk genot begint en eindigt.’ (Van der Jagt 2008, p. 294)

Ook Christian Beck, hoofdpersoon van Arnon Grunbergs roman De

asielzoeker (2003), zoekt zijn kracht in het wegsnijden van illusies,

valse verwachtingen, hooggestemde idealen, kortom alles wat

Nietzsche benoemde als de gezwellen van de geest. Per brief licht Beck

vrienden en bekenden in over de hopeloosheid van het bestaan, nu

eens smalend en agressief, dan weer onderhoudend en charmant. Hij

maakt er zijn missie van. Totdat hij na het begaan van een daad van

zinloos geweld (hij steekt een prostituee een schroevendraaier in haar

oog) begrijpt dat hij zich met het ondermijnen van idealen en moraal

heeft blootgesteld aan de verzengende adem van het kwaad.

In zijn roman De joodse messias (2004) gaat Grunberg nog wat verder

in het provoceren van de conventionele moraal. Daarbij denk ik niet

zozeer aan de passages waarin hoofdpersoon Xavier, die het tot pre-

mier van Israël heeft gebracht, en een Hamasleider onderhandelen

over het quotum slachtoffers dat bij wederzijdse terreur- en vergel-

dingsacties mag vallen, maar vooral aan de taferelen van het banale

kwaad die je de adem afsnijden: aan Xaviers moeder die haar vriend

met behulp van rattengif laat creperen, aan een Egyptische shoarma-

verkoper die het dubbelspel voor Israëli’s en Palestijnen moet beko-

pen met twee in eigen bakolie gefrituurde voeten, en aan een transsek-

suele prostituee die elke avond door haar baas aan de ketting wordt

gelegd.

De verontrusting die Grunberg weet te zaaien, is ook in deze roman

een effect van zijn stijl. Het episodisch opgezette verhaal wordt verteld

door een quasionbevangen rapporteur, die van Hitler en Sharon geen

kwaad weet en de afschuwelijkste details onthult alsof het om een

gewelddadige cartoon of een rolprent als Pulp Fiction gaat. Die stijl

lijkt afstand te scheppen, maar in werkelijkheid worden de gruwelen
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er schroeidicht door op de huid gebracht. Hoe absurder de personages

zich gedragen, des te onbehaaglijker je je voelt, of het nu het clubje

vwo-scholieren is dat onder het citeren van predikant-filosoof Kierke-

gaard een meisje seksueel misbruikt, Xaviers moeder die een liefdes-

band opbouwt met een mes dat ze elke nacht diep in haar vlees stoot,

of Xavier die onder het motto ‘pijn is communicatie, communicatie

pijn’ een jongen verkracht en hem na de daad met een steen op het

hoofd ramt.

Grunberg en Dostojewski

De bedoelingen van een romanschrijver en de eventueel daarmee

samenhangende moraal of moraalkritiek zijn geen absolute en meet-

bare grootheden, maar variabelen die vooral afhankelijk zijn van wat

de lezers ervan willen maken. Eenduidige boodschappen leveren

schrijvers al lang niet meer; ze spreken zichzelf juist voortdurend

tegen. Zo schreef Marek van der Jagt alias Arnon Grunberg in een opi-

niërend NRC-stuk: ‘Wie de moralistische kern van de roman ontkent,

begraaft de roman.’ Om daar meteen op te laten volgen: ‘Het is geen

moralisme dat zich sterk maakt voor een bepaalde zaak, of de weg wil

wijzen, iets wil verbieden of juist toestaan, of zelfs maar houvast wil

bieden’ (Van der Jagt 2008, p. 645). Al confronterend en provocerend

constateringen doen, de sociaal-culturele temperatuur opnemen, van-

uit een nulpunt de mensheid in het kruis kijken: meer, maar ook min-

der zit er voor een betrokken schrijver niet in. Van der Jagt noemt

daarbij voorgangers als Cervantes, Balzac, Faulkner, Céline, Kafka,

Grass en W.F. Hermans. Wij kunnen daar Gide, Camus en last but not

least Dostojewski aan toevoegen.

Dostojewski is wel het schoolvoorbeeld van een auteur wiens politieke

en religieuze idealen (alle Slavische volkeren verenigd onder de heer-

schappij van de tsaar en bezield door de geest van de orthodoxe kerk)

maar zeer ten dele tot hun recht komen in zijn romans, getoonzet als

die zijn volgens een veelstemmige kakofonie waarin het koor van vro-

men en gelovigen, de Aleksei Karamazovs en Sonja’s voorop, de schril

klinkende tegenstem te horen krijgt van godloochenaars, aspirant-

Übermenschen en gevaarlijke en ongevaarlijke gekken en dwazen, de

Raskolnikovs, Stavrogins, Kirilovs en Misjkins. Voor Dostojewski én

voor Gide, Camus en Arnon Grunberg geldt wat Marek van der Jagt
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schrijft aan het slot van zijn lange essay over de joodse antisemiet en

homoseksuele homohater en misogyn Otto Weininger: ‘Wie de

afgrond wil laten spreken, moet zelf afgrond worden. Het misverstand,

ingegeven door dwaas vooruitgangsgeloof, dat het leven het licht is en

de dood duisternis, is zeer slordige fictie’ (Van der Jagt 2008, p. 620).

Literatuur

Bataille 1993 [1957]
G. Bataille, De erotiek (vertaald

door J. Versteeg), Amsterdam:

Arena 1993.

Bischof 1984
R. Bischof, Souveränität und Sub-

version. Georges Batailles Theorie

der Moderne, Berlin: Matthes &

Seitz 1984.

Camus 2014 [1942]
A. Camus, De vreemdeling (ver-

taald door P. Verstegen), Amster-

dam: De Bezige Bij 2014.

Dostojewski 1970 [1872]
F.M. Dostojewski, Boze geesten

(vertaald door H. Leerink),

Amsterdam: G.A. van Oorschot

1970 [1872].

Dostojewski 2015 [1866]
F.M. Dostojewski, Misdaad en

straf (vertaald door J.M. Meijer),

Amsterdam: G.A. van Oorschot

2015.

Gide 1967 [1914]
A. Gide, De kelders van het Vati-

caan (vertaald door J. Last),

Utrecht: Bruna 1967.

Grunberg 2001
A. Grunberg, De mensheid zij

geprezen, Lof der zotheid 2001,

Amsterdam: Atheneum-Polak &

Van Gennep 2001.

Grunberg 2003
A. Grunberg, De asielzoeker,

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar

2003.

Grunberg 2004
A. Grunberg, De joodse messias,

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar

2004.

Van der Jagt 2008
M. van der Jagt [= A. Grunberg],

Ik ging van hand tot hand. Verza-

meld werk, Breda: De Geus 2008.

Raether 1980
M. Raether, Der acte gratuit.

Revolte und Literatur. Hegel,

Dostojewskij, Nietzsche, Gide,

Sartre, Camus, Beckett (Reihe:

Studia Romanica, 37), Heidel-

berg: Winter 1980.

Sartre 1938
J.P. Sartre, La nausée, Paris: Galli-

mard 1938.



Voorbij goed en kwaad 123

Schinkel 2004
W. Schinkel, ‘The will to vio-

lence’, Theoretical Criminology

(8) 2004, afl. 1, p. 5-31.

De Vogüé 1886
M. de Vogüé, Le roman russe,

Paris: Librairie Plon 1886.



124

Het veranderende mensbeeld in
het strafrecht

Een bespiegeling op basis van ervaringen in de rechterlijke
macht

G.J.M. Corstens *

‘But for the grace of God there goes John Bradford.’ Dat riep de

Engelse hofprediker John Bradford uit bij het aanschouwen van het

naar de executieplaats geleiden van ter dood veroordeelden. Ofwel,

voor ieder van ons geldt: als ik in een ander milieu was geboren of op

een cruciaal moment een andere keus had gemaakt, of wat minder

geluk zou hebben gehad, had ik misschien ook wel tot die ter dood

veroordeelden behoord. Dat noopt tot bescheidenheid. Bescheiden-

heid die in succesverhalen van maatschappelijk zeer geslaagde men-

sen nogal eens ontbreekt. Men klopt zichzelf op de borst, doet voorko-

men dat men bewust de goede keuzes heeft gemaakt op basis van

inzicht dat men zelf had verworven. Misschien is dat soms waar, maar

wellicht vaak ook niet. Geluk speelt vaak ook een belangrijke rol.

Daarmee wil ik beslist niet zeggen dat alle keuzevrijheid ontbreekt.

Mooie illustratie daarvan vormen de verhalen van ex-gedetineerden

over de terugkeer op het goede pad ondanks tegenwerking en tegen-

neigingen. Het onlangs verschenen boek van Alex Boogers, getiteld

Alleen met de goden, verhaalt daarover (Boogers 2015). Een jongen die

voor galg en rad opgroeit, wordt aangesproken door de eigenaar van

een sportschool. Die leert hem kickboksen. Hij boekt, aangemoedigd

en ondersteund door die sportschooleigenaar, grote sportieve succes-

sen. Hem worden discipline en doorzettingsvermogen bijgebracht.

Alleen was het de jongen waarschijnlijk niet gelukt aan zijn voor de

hand liggende toekomst van wangedrag en criminaliteit te ontkomen.

* Mr. Geert Corstens is oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden en oud-
hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is
tegenwoordig Appointing Authority bij het Iran US Claims Tribunal en lid van de Ethische
Commissie van het Internationaal Olympisch Comité.
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Maar hij koos er wel voor de door de sportschooleigenaar opgedron-

gen weg te volgen. Hij had ook anders kunnen handelen.

Als strafrechter word je vaak met dezelfde mensen, de recidivisten,

geconfronteerd. En soms gaat het in de volgende generatie ook weer

op dezelfde manier: opnieuw dient zich een weinig gestructureerd

leven met gebrek aan liefde, veel geweld en voortdurende geldnood

aan. Je kunt dan als rechter gemakkelijk in cynisme vervallen. Steeds

weer wordt dezelfde film afgedraaid. Maar je moet je als rechter

natuurlijk wel realiseren dat je ‘clientèle’ ook andere wegen kan

inslaan, waardoor men niet meer in jouw vaarwater komt. Dat kan

cynisme helpen te voorkomen. In dit artikel wil ik nagaan of, en zo ja,

hoe het in de strafrechtspleging bestaande mensbeeld in de loop van

de afgelopen veertig jaar is veranderd en of daarin nog plaats is voor

vergeving.

Verschuiving van accenten in het strafrecht

De houding van de strafrechter

Cynisme is een houding die naar mijn overtuiging een strafrechter niet

past. Je moet altijd ook rekening houden met de mogelijkheid dat

mensen tot inkeer komen, hun leven een andere wending geven. Als je

die mogelijkheid uit het oog verliest, begin je met geen steun te verle-

nen aan die groep van inkeerlingen. Dat betekent dat je tegen het

beter weten van velen in kansen moet blijven geven. Je weet dat in een

aantal gevallen, wellicht in de meerderheid ervan, nieuwe mislukkin-

gen zullen volgen. Natuurlijk, na de zoveelste oplegging van een voor-

waardelijke gevangenisstraf zul je inderdaad ervan moeten afzien weer

eens voorwaardelijk te straffen. Anders wordt de oplegging van weer

een voorwaardelijke straf een farce. Maar dat betekent niet dat je dan

meteen naar de zwaarste straf moet grijpen. Je probeert weer met

enige creativiteit iets nieuws. Misschien wordt het ditmaal een taak-

straf.

Je vertrekt dus vanuit een werkhypothese die is gebaseerd op vertrou-

wen dat het ditmaal misschien wel eens anders zal gaan. Intussen

heeft je ervaring je geleerd dat het vaak niet anders, niet beter zal gaan.

Je hebt hoop, ook al weet je dat die maar een zwak fundament heeft.
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Een strafrechtspleging zonder hoop is wellicht veel rationeler. Die

strafrechtspleging kan worden gebaseerd op het door de empirie

ondersteunde argument dat het in de sfeer van gewelds- en vermo-

gensdelicten vaak na bestraffing opnieuw fout gaat. Dan rest slechts

oplegging van de zwaarste sancties, dan komt het systeem van ‘three

strikes and you are out’ in het vizier. Ook het opleggen van levenslange

gevangenisstraf zonder herstelmogelijkheid komt vanuit dat negatieve

mensbeeld opzetten. Dit mensbeeld is geïnspireerd door gefundeerd

pessimisme. Er spreekt geen vertrouwen uit, maar wantrouwen in de

medemens. Hoop is geen sleutelwoord in deze benadering. Misschien

is hoop in dit verband door critici wel te definiëren als ongefundeerd

vertrouwen. Het zij zo.

Veiligheid voorop

Gelukkig is de benadering die vertrekt vanuit een houding van hoop

en optimisme en van een positiever mensbeeld – naar mijn ervaring –

nog volop bij rechters aanwezig. Daar staat tegenover dat die houding

de laatste jaren minder lijkt te worden gesteund in brede kringen van

de samenleving. Pessimisme in de trant van ‘ze waren fout en ze blij-

ven fout en ze bedreigen onze veiligheid’ heeft het optimisme ver-

drongen. Veiligheid staat voorop. Reeds de naamgeving van het vroe-

gere departement van justitie wijst daarop. Waar vroeger de naam

luidde ‘ministerie van Justitie’, is dat nu in twee opzichten veranderd:

het is het ministerie van Veiligheid en Justitie geworden. Veiligheid is

eraan toegevoegd en is bovendien vooropgesteld. Niemand zal ont-

kennen dat de zorg voor de veiligheid van de burger een primaire

staatstaak is. Traditioneel is het ministerie dat belast was met de zorg

voor het apparaat van de strafvervolging, voor de financiering van de

berechting van strafbare feiten en voor de strafexecutie, altijd gesierd

geweest met de naam ‘justitie’. Dat roept minstens een associatie op

met rechtvaardigheid en daarmee met gematigdheid en afwegen.

Aldus was ook een tegenwicht geschapen tegenover het ministerie, dat

(voor een deel) met de zorg voor het politieapparaat en indirect met de

handhaving van de openbare orde was belast. Ze konden elkaar in

evenwicht houden. De onderbrenging van beide taken in één ministe-

rie heeft het belang van de zorg voor de veiligheid extra onderstreept.

Door die sterke nadruk op veiligheid is er minder aandacht voor gema-

tigdheid en afwegen, waardoor het mensbeeld dat wordt gevoed door
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optimisme wat op achterstand lijkt gezet. Hoop, misschien goeddeels

ongefundeerd, is verder weg geraakt.

Dit neemt niet weg dat dit op optimisme en hoop gestoeld mensbeeld

in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog misschien iets te

prominent in beeld was gekomen. Dat was de periode van de aan-

dacht voor de medemens, voor de reclassering van de in het foute

spoor geraakte ander. Volgens sommigen had dit ook te maken met de

ervaring die ‘goede’ Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog in

detentie hadden ondergaan (Bleichrodt & Vegter 2013, p. 16). Daarop

is vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw een ferme reactie geko-

men. De regeringsnota van de toenmalige minister van Justitie Kort-

hals Altes, getiteld Samenleving en criminaliteit,1 is een belangrijk

omslagpunt geweest. De bestrijding van criminaliteit werd niet meer

alleen gezien als een probleem dat we in handen van de strafrechts-

pleging hadden gelegd. Criminaliteit werd ook gezien als een ver-

schijnsel dat inzet van de gehele samenleving vereiste. In het politieke

en het maatschappelijke debat werden aldus de criminaliteit en de

bestrijding daarvan vanaf ongeveer de jaren negentig van de vorige

eeuw belangrijke thema’s (Boutellier 2002; Buruma 2005, p. 30; De

Roos 2002; Rozemond 2006; Van Swaaningen 2004).

Meer rechten voor slachtoffers en een strengere benadering van

verdachten en veroordeelden

Nadat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de rechtsposi-

tie van verdachten en gedetineerden veel aandacht had gekregen en

tot veranderingen in rechtspraak en wetgeving had geleid, kwam het

accent nu meer te liggen op veiligheid en slachtofferbescherming. Het

– met betrekking tot verdachten en veroordeelden – wat optimisti-

scher mensbeeld maakte plaats voor een wat negatiever beeld. De

positie van slachtoffers, vanouds in Nederland zwak geregeld (Brienen

& Boegen 2000), werd verbeterd, onder andere door de invoering van

het spreekrecht voor slachtoffers2 en het schrappen van het maximum-

bedrag van vergoeding voor de benadeelde partij in het strafproces.

Voorts waren er tal van veranderingen in het strafrecht die uiting

gaven aan het belang van veiligheid, maar ook aan de roep om een

meer punitieve benadering van veroordeelden. Denk hierbij aan de

1 Kamerstukken II 1984/85, 18995.
2 Art. 51a e.v. van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Zie ook wetsvoorstel 34082.
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invoering van de strafbaarheid van voorbereiding,3 de verhoging van

de strafmaxima,4 de afschaffing van de vervolgingsverjaring voor som-

mige ernstige misdrijven,5 de invoering van een nieuwe repressieve

sanctie voor veelplegers,6 de vergemakkelijking van de verlenging van

de voorlopige hechtenis,7 de enorme uitbreiding van het arsenaal aan

dwangmiddelen met het oog op de bestrijding van de georganiseerde

criminaliteit en terrorisme, ook reeds in het stadium van vóór de ver-

denking van een concreet delict,8 de verruiming van de bevoegdheid

van de alleen zittende rechters,9 de tenuitvoerlegging van straffen vóór

de onherroepelijkheid10 en als laatste voorbeeld het moeten betalen

van de eigen detentie.11 Op het niveau van politie, bestuur en Open-

baar Ministerie is de strafrechtelijke repressie (in ruime zin verstaan)

verruimd door invoering van bestuursboeten en strafbeschikkingen.

Voorts hebben rechters zich ook niet onbetuigd gelaten door straffen

te verzwaren en door de relativering van vormverzuimen en de mitige-

ring van de bewijsuitsluitingsregel.12

Het systeem is ten opzichte van verdachten en veroordeelden verhard,

slachtoffers hebben meer erkenning gekregen dan voorheen het geval

was en door de strengere aanpak van verdachten en veroordeelden is

de kloof tussen de strafrechtspleging en de samenleving verkleind, ook

al wordt dit misschien niet door allen zo ervaren. Waar dus voorheen

op basis van het optimistische mensbeeld van de verdachte er meer

ruimte was voor mildheid, is die door de bedoelde ontwikkelingen ver-

kleind. Daar komt bij dat de positie van de reclassering als instantie

van hulpverlening aan verdachten en gedetineerden met het oog op

hun resocialisatie is teruggedrongen. De reclassering is wel een

belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering van taakstraffen. Maar het

begeleiden van ex-gedetineerden lijkt naar het tweede plan te zijn

gegaan. Pogingen tot re-integratie waren gebaseerd op een positief

mensbeeld, maar mislukten, als je kijkt naar de recidivecijfers, vaak.

3 Art. 46 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).
4 Het maximum van de tijdelijke gevangenisstraf is voor sommige misdrijven, bijv. de moord

(art. 289 Sr) verhoogd tot 30 jaar, wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 11.
5 De misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf staat, zie art. 70 lid 2 Sr, wet van

16 november 2005, Stb. 2005, 595.
6 Art. 38m e.v. Sr, wet van 9 juli 2004, Stb. 2004, 351.
7 Art. 66 lid 1 Sv, wet van 10 november 2004, Stb. 2004, 578.
8 Wet van 27 mei 1999, Stb. 1999, 245 en wet van 20 november 2006, Stb. 2006, 580.
9 Wet van 4 juli 2002, Stb. 2002, 355.
10 Kamerstukken II 2014/15, 34086.
11 Kamerstukken II 2014/15, 34067.
12 HR 30 maart 2004, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma.
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Begrippen als mededogen en vergeving (zie ook hierna) lijken bijna

vergeten. De daadgerichtheid van de strafrechtspleging verdrong de

dadergerichtheid (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2007,

p. 31-34). Dat verklaart wellicht ook de toegenomen toepassing van de

levenslange gevangenisstraf (Raad voor Strafrechtstoepassing en

Jeugdbescherming 2006). Het gaat hier om een straf waarmee tot uit-

drukking wordt gebracht dat, hoelang de veroordeelde ook zal leven,

terugkeer in de samenleving niet aan de orde is. De rigide tenuitvoer-

legging daarvan is in het licht van het Europees Verdrag tot bescher-

ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(EVRM) zelfs kwestieus (Sackers & Buruma 2012, p. 202).

Intussen lijkt het er ook op dat een nieuw geloof in de strafrechtsple-

ging is ontstaan, in die zin dat de strafrechtelijke aanpak bij uitstek

wordt gezien als een manier om maatschappelijke problemen op te

lossen. Maar vooralsnog is nooit aangetoond dat die aanpak ook effec-

tief is. Bedacht moet worden dat bij een groot aantal misdrijven in de

sfeer van geweld en zeden en wellicht ook wel een aantal vermogens-

misdrijven, er geen sprake is van rationele berekening. Het wellicht

voor de hand liggende gemakkelijke antwoord in de vorm van meer en

zwaarder straffen is dan niet op zijn plaats. Daarnaast blijft natuurlijk

staan dat strafrechtspleging ook de functie heeft van normbevestiging.

De strafrechtspleging maakt duidelijk dat bepaald gedrag inacceptabel

is, dat het niet aangaat overvallen te plegen, dat verkrachting en

andere vormen van seksueel misbruik afkeuring verdienen, dat uit-

gaansgeweld uit den boze is.

Nieuwe kansen

Terugkerend naar het thema van het mensbeeld dient ook nog aan-

dacht te worden besteed aan het vraagstuk van de nieuwe kansen voor

wie ooit in de fout is gegaan. Op basis van een positief mensbeeld dat

is gebaseerd op het behouden van hoop zal men altijd het bieden van

nieuwe kansen verdedigen. Die hoop wordt verwoord in onze wet-

geving over de beperkte registratie van contacten met politie en justi-

tie.13 Er bestaat, gevoed door het veiligheidsdenken, de neiging die

gegevens langer ter beschikking van derden te stellen. En ook al

13 Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
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gebeurt dat niet, via internet en slim zoeken daarin kan men in de toe-

komst heel ver teruggaan in de persoonlijke geschiedenis van mensen.

Beide factoren betekenen dat het geven van nieuwe kansen wordt

belemmerd. Wie wil iemand in dienst nemen van wie we weten dat hij

tien jaar geleden een ernstig misdrijf heeft begaan? Toch zou het ons

sieren in dit opzicht risico’s te blijven lopen. Nieuwe kansen aan men-

sen blijven geven, hen niet in de weg zitten bij sollicitaties, dat blijft

van groot belang. De ophef die een tijd geleden ontstond rondom de

huisvesting van ex-gedetineerde zedendelinquenten is tekenend voor

het kantelen van het mensbeeld: je weet maar nooit wat er weer eens

kan gebeuren. Daartegenover staat: je weet maar nooit dat men wel-

licht de goede weg inslaat.

Nogmaals, dit positieve mensbeeld is eerder gebaseerd op irrationali-

teit dan op rationaliteit. En misschien klinkt het te Bijbels als ik zeg: de

irrationaliteit van de liefde voor de medemens is een groot goed.

Begrip hebben voor mensen die fouten maken, begrijpen dat het in

het leven wel eens mis, ja heel erg mis kan gaan en toch positief tegen-

over mensen blijven staan, hoe slecht er ook wordt gehandeld, dat zou

ik willen propageren.

Dat heeft ook zijn weerslag op mijn werk gehad, zo veronderstel ik. Je

wordt als strafrechter disproportioneel veel met slechte daden gecon-

fronteerd. Maar je probeert de moed erin te houden, mensen niet af te

schrijven, steeds opnieuw weer kansen te bieden. Dat is in al die jaren

dat ik werk niet veranderd. Ik heb het geloof in de medemens niet ver-

loren, ook al erger ik me of bekruipt me woede als ik hoor en lees en

zie over stuitend onrecht dat medemensen wordt aangedaan. Maar

een sprankje hoop mag er toch wel zijn?

Na het voorgaande zal het niet verbazen dat ik, ook al begrijp ik dege-

nen die minder willen weten van mededogen, van barmhartigheid,

van relativering, voorstander ben gebleven van een strafrechtspleging

die blijft pogen mensen erbij te houden, niet weg te zetten, niet te iso-

leren. De dialoog met ook degenen die het – in strafrechtelijke zin –

verkeerde pad zijn opgegaan, moet blijven voortgaan. De verbonden-

heid met alle medeburgers moet vooropstaan. De gedachte van de

menselijke waardigheid brengt met zich dat mensen als gelijkwaardig

moeten worden beschouwd. Uitsluiting is niet gerechtvaardigd. Heel

mooi werd dit een paar jaar geleden ooit verwoord door een pastor die

tijdens zijn preek in een kerkje in Villers, ten westen van Parijs, in een

wit kazuifel gekleed, zijn zwarte handen uitstrekte en uitriep: ‘Nous ne
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sommes pas l’église de l’exclusion, nous sommes l’église des exclus.’

Naar mijn herinnering doelde hij daarmee op het vreemdelingen-

vraagstuk. Maar je kunt deze uitspraak ook betrekken op verdachten

en veroordeelden. Uit die woorden sprak diepe verbondenheid, niet

door familiaire of amicale banden, maar door het enkele zijn van

medemens.

Het is jammer dat die levenshouding, die kijk op medemensen, de

laatste jaren wat lijkt te zijn weggeëbd. Het is gemakkelijk medemen-

sen weg te zetten als profiteurs, als ‘criminelen’, als asocialen.

Vergeving

In het hierboven beschreven optimistische mensbeeld past ook het

bevorderen van de vergevingsgedachte. Vergeving houdt in dat je zon-

der dikke vrienden te worden probeert met elkaar in het reine te

komen. Vergeving veronderstelt een zekere mate van dialoog, gaat uit

van pogen met de ander die jou iets heeft aangedaan toch op redelijke

voet voort te leven. Vergeving is het tegendeel van wegzetten van men-

sen. Vergeven vraagt van dader en slachtoffer veel. Vergeving vraagt

bereidheid aan beide zijden over een drempel heen te stappen. Die

zal, zeker in geval van ernstige delicten, soms heel hoog zijn. En juist

ook aan de kant van het slachtoffer zal die wel eens torenhoog kunnen

blijken. Er zijn hoopgevende voorbeelden van te geven.

Ik noem een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Jannes Priem,

overlevende van de na de aanslag in Putten gevangengenomen en

daarna afschuwelijk behandelde dorpelingen schrijft in zijn relaas: ‘Ik

ben niet vergeten wat mij allemaal tijdens de oorlog is aangedaan.

Maar ik heb het de daders wel vergeven’ (Priem 2012, p. 26).

Een ander voorbeeld, ditmaal uit de apartheidsgeschiedenis van Zuid-

Afrika, is dat van Albie Sachs. Deze latere raadsheer in het Zuid-Afri-

kaanse Constitutioneel Hof bevond zich wegens zijn anti-apartheids-

activisme vanaf 1966 in ballingschap. In 1988 werkte hij in Mozambi-

que in de rechtswetenschap. Daar werd door de Zuid-Afrikaanse

geheime dienst een bom in zijn auto geplaatst. Sachs overleefde de

aanslag, maar verloor zijn rechterarm en het zicht in één oog. Op een

zeker moment, Sachs is dan al rechter in het Constitutioneel Hof,

meldt zich daar bij hem ene Henri, die met de tred van een militair

met Sachs mee naar zijn kamer loopt. Henri vertelt hem dat hij betrok-
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ken is geweest bij de aanslag op Sachs en dat hij daarover bij de waar-

heidscommissie zal verklaren. Aan het eind van het gesprek staat

Sachs op en zegt hij, vrij vertaald: ‘Normaal gesproken schud ik

iemand bij het afscheid de hand, maar jouw hand kan ik niet schud-

den. Niet nu. Ga naar de Waarheidscommissie, help het land door je

verhaal te vertellen. Misschien kunnen we elkaar dan nog eens ont-

moeten.’

Op weg naar de uitgang bleek Henri zijn trotse militaire tred kwijt te

zijn geraakt. Hij oogde terneergeslagen en verdrietig, schrijft Sachs.

Veel later loopt Sachs Henri toevallig tegen het lijf op een feest met

luide muziek en dansende mensen. Daar vertelt Henri dat hij bij de

waarheidscommissie is geweest en alle medewerking heeft verleend.

‘Je had gezegd “misschien”, als ik naar de waarheidscommissie zou

gaan …’, zegt Henri. Dan steekt Sachs zijn hand uit en schudt die van

Henri (Sachs 2009, p. 63-65).

Ieder mens heeft ook iets goeds in zich, dat is mijn diepe overtuiging.

Zelfs degene die de meest afschuwelijke daden heeft begaan, heeft

goede kanten, heeft misschien bijvoorbeeld zijn kind of zijn partner of

zijn moeder of vader lief. We moeten proberen en dat zouden we ook

in de strafrechtspleging moeten uitdragen, ons te ontworstelen aan

het haten van de ander. Vergeven speelt daarbij een hoofdrol. Zoals

een slachtoffer van de Rwandese genocide uit het begin van de jaren

negentig zei: ‘Forgiveness is to leave from the prison of hatred’ (Sam-

putu 2013). Vergeving kun je niet afdwingen, en het is zeker niet te ver-

wijten als iemand er niet toe in staat is, maar voor degene die kan ver-

geven, koester ik een grote bewondering. Een bewondering die wordt

gevoed doordat ik werkelijk niet weet of ik dat ooit zou kunnen. Wat

voor mij wel als een paal boven water staat, is dat vergeving mensen

verder kan helpen: vergeven doe je niet voor de dader, vergeven doe je

ook voor jezelf. Vergeven is mooier dan niet vergeven, maar beide zijn

menselijk.

Slot

Met het voorgaande hoop ik iets te hebben gezegd over mensbeelden

in het strafrecht. Wellicht is ongefundeerd optimisme voor rechters

een betere leidraad dan cynisme. Natuurlijk, met de strafrechtspleging

moet recht worden gedaan, aan de samenleving, aan slachtoffers, aan
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verdachten. Soms moet het element van de normbevestiging in

onmiskenbare termen naar voren worden gebracht. Soms verlangt de

bescherming van het slachtoffer een ferme reactie. Dat is het uitgangs-

punt van de strafrechtspleging en dat dient dus voorop te staan. Maar

ook dan zou de rechter zich moeten afvragen of er misschien een

sprankje hoop is. Dat zou onderdeel moeten zijn van zijn persoonlijke

ethiek. Meedogenloosheid is nooit een goed antwoord. Altijd zullen

belangen van alle betrokkenen en de samenleving moeten worden

afgewogen. Soms zal er voor vergeving, binnen of buiten de straf-

rechtspleging, plaats zijn.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Juridische uit-

gevers. 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. 5,

2015) is Changing views of man in criminal law.

On views of the world and man and their corresponding criminal law
J.A.A.C. Claessen

Criminal law is embedded in a specific view of man and the world.

This thesis implies that a change of the view of man and the world

leads necessarily to a change of criminal law. Since our view of man

and the world is constantly changing, the same applies for our law

governing wrongful conduct. In this article is described how our view

of man and the world has changed through the ages (during pre-

modernity and modernity) and what changes have occurred under the

influence thereof. Given the limited size of this article, a macro-

perspective is utilized. At the end of the article, the author advocates a

new (trans-modern) view of man and the world and a new correspond-

ing law governing wrongful conduct.

Can we still deal with freedom? The contribution of a religious view
of man to criminal law
T.W.A. de Wit

The modern secular democratic state rests on a new portrayal of man

and a new status of religions and other comprehensive doctrines com-

pared to the period before the sixteenth and seventeenth century. In

this new view of man, as incarnated in the modern rule of law, other

persons and communities are no longer seen as a condition for person-

al aspirations and development, but rather as a limit. This is expressed

in the ‘harm principle’ of the French Revolution and John Stuart Mill.

Freedom is at the center of this new constellation, so the homogeneity

of the state must be generated from below, by a free civil society and

also by religious organizations and traditions. Three problematic

developments since the nineteenth century make the Christian view of
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man as free, responsible and undefinable ‘image of God’ relevant: the

zoological, ‘scientific’ description of man that reduces man to a risk

factor and an object of security management; the disappearance of

‘innocent’ disasters and calamities that increases human responsibil-

ity and the temptation to blame ‘others’ for our faults; and the growing

gap between a legal and a moral public response to criminal acts that

opens the need for forgiveness.

Does biocriminology per definition corrode the image of human
beings as free?
L.J.M. Cornet and C.H. de Kogel

Does biocriminology by definition corrode the image of human beings

as ‘free’ in the sense of being autonomous and responsible? This arti-

cle focuses on modern biocriminological research and discusses

important aspects in which current biocriminological insights differ

from historical perspectives on biology and criminal behaviour. Three

aspects are discussed: plasticity, integration and conscious/uncon-

scious processes. Illustrating their case with empirical research exam-

ples the authors argue that modern biocriminological research does

not consider human beings as ‘unfree’. Instead, research shows that

biological characteristics are subject to change and that biological

insights are complementary to more traditional psychological and

sociological perspectives. Finally, the authors argue that recognizing

the biological influences on human behaviour should not be viewed as

a threat to autonomy, but instead should be considered as an enrich-

ment of our understanding of human behaviour, and may therefore

even increase autonomy.

Protect the victim, start with the accused
W.J. Veraart

This article argues that the notion of ‘victim’ primarily refers to the

position of the person who, in the course of a (sacred, religious, legal,

etc.) procedure, is ritually sacrificed to avert the wrath of the gods or to

preserve peace in the community. In early modernity the Latin victima

(sacrificial animal) was also used as a reference to Jesus Christ. Christ

was seen as the Lamb of God, the innocent sacrificial lamb which,

after an unfair trial, was crucified and died for the sins of the world. In

the eighteenth century, under influence of the Enlightenment, the vic-

tim concept has been secularized and come to refer to every casualty
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of bad luck, crime, or disaster. Art history, however, offers interesting

examples of pictures of mythical figures such as Sisyphus and Prome-

theus, representing early images of secularized victimhood in the six-

teenth and seventeenth centuries. In the present day, the concept of

victimhood is often used to define the position of the injured party in

criminal proceedings. In this frame, the injured victim, looking for

legal recognition, is juxtaposed against the position of the accused

who is characterized as the possible culprit. However, reflection on the

history of the victim concept reveals that it primarily refers to the posi-

tion of the wrongly or falsely accused or condemned in the course of

legal (or pseudolegal) proceedings. A state governed by the rule of law

(‘rechtsstaat’) can be defined as a legal form of society which does its

utmost to avoid the justice system producing its own victims. In this

approach, a victim-oriented criminal justice system is fully aware of

the need to protect precisely those who are threatened by the power of

the state and public opinion because they are in the dock.

Changing portrayals of detainees. A short historic overview
C. Kelk

Throughout history the way detainees were portrayed by society has

varied. At first, until the Second World War, detainees were mainly

seen as blameworthy objects. After the war they became a fellow

human being with dignity in need of resocialization or psychological

treatment. In the Seventies detainees became citizens with a legal sta-

tus according to the rule of law. When in the Eighties criminal law

became more punitive, prisoners developed into enemies of society.

Since then the detainee is moreover seen as dangerous and as a risk.

Consequently the desirability of resocialization is questioned. This has

resulted in a more individual approach towards prisoners, who need

to prove that they are motivated for resocialization programs. In the

end this leaves the most vulnerable detainees to their fate and

expresses a view of man which could be characterized as the lost

human.

The return of the ‘childlike nature’ of young offenders? Changing
images of the child in the history of Dutch juvenile justice
I. Weijers

This article gives a historical sketch of a century of juvenile justice in

the Netherlands. It focuses on the development of the concept of
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childhood from the beginning of the twentieth century to the present.

Starting from the notion of degeneration and the idea of the neglected

child, in the thirties a psychologization process emerged. Crucial was

the notion of the childlike nature of the behavior of minor offenders,

which was clearly inspired by new insights coming from pedagogy,

developmental psychology and child psychiatry. The author argues

that recently, after some decades showing a trend towards more

toughness on crime, there are indications of a reemergence of the

notion of the childlike nature of young delinquents, again inspired by

knowledge and insights from the behavioral sciences but also from

neurology and brain research.

Beyond good and evil. The image of man behind ‘meaningless
violence’ in literature and philosophy
J.L. Goedegebuure

This essay focuses on the parallels between the recently coined phrase

‘meaningless violence’ and the literary theme of the ‘acte gratuit’,

developed by the French modernist author André Gide, but also repre-

sented in the novels of Dostojewski, Camus and Arnon Grunberg.

From a philosophical perspective the acte gratuit can be connected

with Nietzsche’s ‘Wille zur Macht’, but also with Bataille’s interpreta-

tion of violence as an expression of the will to break taboos and exceed

the borders between the profane and the sacred.

Changing views of man in criminal law. A reflection based on
experiences in the judiciary
G.J.M. Corstens

In this article the author explains his optimistic view of humanity. He

argues that a judge, like he was before, should always keep in mind

that defendants and convicted people deserve a positive approach,

even if this seems to be contrary to the general experience of recidi-

vism. Criminal judges should never adopt an attitude of cynicism and

being merciless. However, criminal justice has to take into account the

interests of society in general, of victims and of accused and convicted

people. Sometimes severe punishment is required in order to under-

line the rules we have to obey. But even then the judge has to consider

whether there is hope. Pondering all the interests concerned is neces-

sary. Sometimes pardoning is appropriate.
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www. esl. eur. nl/ calendar/ ?id_ channel= 7585& id_ msg=
245292

http://www.law.kuleuven.be/linc/studiedagen/
http://www.asc41.com/annualmeeting.htm
http://www.kerckebosch.nl
http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2015/11-19-nilg-jaarcongres-2015-law-and-governance-in-the-digital-era.asp
http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2015/11-19-nilg-jaarcongres-2015-law-and-governance-in-the-digital-era.asp
http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2015/11-19-nilg-jaarcongres-2015-law-and-governance-in-the-digital-era.asp
http://www.uu.nl/agenda/conference-challenging-conventional-wisdom-from-sim
http://www.uu.nl/agenda/conference-challenging-conventional-wisdom-from-sim
http://www.kerckebosch.nl
http://www.haagscongresbureau.nl/congressen/de-veilige-gemeente2016/
http://www.haagscongresbureau.nl/congressen/de-veilige-gemeente2016/
http://www.obegef.pt/i2fc/2015/
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/LVB_Strafrechtsketen
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/LVB_Strafrechtsketen
http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=304
http://www.esl.eur.nl/calendar/?id_channel=7585&id_msg=249493
http://www.esl.eur.nl/calendar/?id_channel=7585&id_msg=249493
http://www.uu.nl/agenda/bijeenkomst-2-europa-en-de-ander
http://www.aanpakvanschulden.nl/
http://www.esl.eur.nl/calendar/?id_channel=7585&id_msg=245292
http://www.esl.eur.nl/calendar/?id_channel=7585&id_msg=245292
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18 december Koninkrijksverhoudingen: een perspectief op de toe-
komst (Staatsrechtconferentie 2015) (Nijmegen)
www. ru. nl/ rechten/ actueel/ agenda/ @992806/ 2015/

7 januari 2016 The refugee crisis and the external relations of the
European Union (Utrecht)
www. uu. nl/ agenda/ the -refugeecrisis -and -the -external -
relations -of -the -european -union

29 januari 2016 Juridisch onderwijs: 21st century skills en de T-shaped
lawyer (Amsterdam)
www. rechten. vu. nl/ nl/ nieuws -agenda/ agenda/ 2016/ 01
-29 -landelijke -juridische -onderwijsdag. asp

17-18 maart 2016 At the crossroads: Future directions in sex offender
treatment (Antwerpen)
http:// us8. campaign -archive2. com/ ?u=
2d7e277bcc2a3e9de0e6fe038& id= 611fa38192
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http://www.uu.nl/agenda/the-refugeecrisis-and-the-external-relations-of-the-european-union
http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/01-29-landelijke-juridische-onderwijsdag.asp
http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/01-29-landelijke-juridische-onderwijsdag.asp
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2d7e277bcc2a3e9de0e6fe038&id=611fa38192
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2d7e277bcc2a3e9de0e6fe038&id=611fa38192
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