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Mijnheer de Rector Magnificus, zeer geachte aanwezigen,

In 2011 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om minimumstraffen in 
te voeren bij recidive van de meest ernstige delicten. In zijn reactie op dit – dan nog –
conceptwetsvoorstel wijst de Raad voor Strafrechtstoepassing erop dat het principe om 
gedetineerden te resocialiseren in het voorstel niet is terug te vinden. Voor de beoogde 
(‘zware’) groep van recidivisten wordt door het voorstel eerst en vooral voorzien in 
langere opsluiting. De Raad noemt dit opmerkelijk, omdat het justitiebeleid op andere 
fronten juist sterk op resocialisatie is gericht (RSJ 2011, p. 2).

De Raad wijst op een typisch voorbeeld van wat Cavadino en Dignan in hun invloed
rijke rechtsvergelijkende studie naar sanctiesystemen in de hele wereld bifurcation 
 noemen, de strategie waarbij lichte vormen van straffen worden ontwikkeld en toe
gepast op plegers van lichte delicten, terwijl nieuwe, extra zware straffen worden 
ontwikkeld voor groepen daders die geacht worden extra slecht of gevaarlijk te zijn 
(Cavadino & Dignan 2006, o.a. p. 82 ). Zij identificeren Nederland als een land waar 
dit verschijnsel ver is doorgedrongen. Hoewel ze op basis van de politieke ontwikke
lingen in Nederland zouden verwachten dat Nederland in zijn geheel is opgeschoven 
van een humane en inclusieve strategie naar een meer harde en uitsluitende strategie 
van sanctietoepassing, is dat niet wat er is gebeurd, zo stellen zij. ‘What has happened 
has been more like a redrawing of the boundaries of the community – to exclude those 
offenders who are seen like incorrigible lost souls, but still to include less  serious (....) 
offenders’ (Cavadino & Dignan 2006, p. 120121). In deze rede wil ik langer stilstaan 
bij dit verschijnsel van insluiting en uitsluiting en dan vooral met betrekking tot de 
Nederlandse situatie. Ik zal laten zien dat er weliswaar sprake is van een tweedeling 
bij de toepassing van sancties, maar dat die zich niet uitsluitend of hoofd zakelijk heeft 
gemanifesteerd langs de lijn van ernstige en minder ernstige of gevaarlijke delictplegers. 
Ik zal  proberen een verklaring te geven voor de vorm die bifurcation in de Nederlandse 
sanctie toepassing heeft aangenomen, zowel op een macrosociologisch niveau als van
uit een microperspectief, en ik zal daar een normatief oordeel over geven op basis van 
juridische principes voor de toepassing van straf. Mijn verhaal is uitsluitend gebaseerd 
op sanctietoepassing voor volwassen delictplegers.

Harde en zachte straffen

In plaats van over harde en zachte straffen spreken Cavadino en Dignan ook wel over  
insluitende en uitsluitende straffen. Insluitend zijn straffen die proberen delictplegers 
in de samenleving te houden of ze daarin weer een plek te geven door middel van 
re-integrerende activiteiten. Uitsluitend zijn straffen die delictplegers afhouden van 
deelname aan de samenleving en die ook niet gericht zijn op een voorbereiding van 
de terugkeer naar die samenleving. Nu blinkt deze tweedeling niet uit in helderheid, 
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maar voor mijn betoog heb ik een hele precieze indeling ook niet nodig. Duidelijk is 
dat Nederland de afgelopen decennia naar beide kanten verder gedifferentieerd is, om 
te beginnen naar de zware kant.

Hoewel het totale aantal gedetineerden in Nederland sinds een aantal jaren afneemt, 
is de gemiddelde duur van de straffen die worden opgelegd voor wat als de zwaar
ste delicten worden beschouwd, in dezelfde periode substantieel gestegen.1 Voor 
gewelds delicten rekende Van Tulder uit dat sinds 2000 20% zwaarder gestraft wordt 
(Van Tulder 2011, p. 1545).2 Voor verkrachting en overige seksuele misdrijven steeg 
de gemiddelde straf tussen 2000 en 2009 met bijna 40% (Van Tulder 2011, p. 1545). 
Aparte vermelding verdient de toename van het aantal levenslang gestraften. Waar 
tussen 1970 en 1990 drie personen onherroepelijk tot een levenslange gevangenisstraf 
werden veroordeeld, gebeurde dat van 1990 tot en met juli 2011 29 keer, waarvan maar 
liefst 22 keer in de laatste tien jaar (Forum Levenslang, juli 2011). De levenslange straf 
is bovendien beduidend in zwaarte toegenomen sinds het beleid dat een levenslange 
gevangenisstraf – indien mogelijk – beëindigd wordt door gratie, als uitgangspunt is 
verlaten (Forum Levenslang, juni 2010, p. 3).

Ook voor niettoerekeningsvatbare delictplegers is een voorziening gecreëerd die erop 
gericht is hen langer vast te houden. In 1999 is de eerste longstayafdeling geopend 
voor tbs’ers die als onbehandelbaar worden beschouwd. Waar tbsgestelden eerst pas 
op de longstayafdeling konden worden geplaatst als ze ten minste zes jaar intramuraal 
waren behandeld (RSJ 2008b, p. 57), kan men nu al voor selectie voor een longstay
afdeling worden voorgedragen als de betrokkene conform de huidige stand van zaken 
‘alle behandelmogelijkheden heeft ondergaan’ (RSJ 2008b, p. 61). Het aantal tbs
gestelden dat inmiddels op een longstayafdeling verblijft, is sinds de opening in 1999 
vertienvoudigd, van 21 plaatsen (RSJ 2008b, p. 15 ) naar 200 in 2010 (DJI 2011b, 
p. 19).

Typerend voor een proces van bifurcation is ook dat er aparte regimes worden gecreëerd 
voor die categorieën daders die als de meest zware of gevaarlijke worden beschouwd. 
Cavadino en Dignan noemen de extra beveiligde inrichting in Vught als een typisch 
voorbeeld van de Nederlandse bifurcationstrategie. Deze inrichting is bedoeld voor 
gedetineerden die als vluchtgevaarlijk worden beschouwd, ofwel omdat ze daad
werkelijk de intentie hebben gedemonstreerd om te ontsnappen, ofwel omdat ont
snappen enorm veel maatschappelijke onrust met zich zou brengen, de  zogenoemde 

1 Kalidien & De Heer-de Lange (2011), tabel 6.16, bijvoorbeeld gemiddeld opgelegde straf voor misdrijven tegen 
het leven van 695 naar 890 dagen. 

2 De gemiddelde duur van de opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor moord en doodslag steeg tussen 
1993 en 2004 van 6,3 naar 8,9 jaar (Van Wingerden & Nieuwbeerta 2006, p. 33).
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 maatschappelijk vluchtgevaarlijken.3 Om ontsnapping te voorkomen is een regime 
gecreëerd dat zij ‘unprecedented strict’ noemen (Cavadino & Dignan 2006, p. 126), 
niet alleen in de Nederlandse context, maar ook in internationaal verband. Onder 
andere mogen activiteiten alleen worden ondernomen in groepjes van maximaal twee, 
mag bezoek alleen achter glas worden ontvangen en kunnen gedetineerden veelvuldig 
worden geboeid en tot in hun bilnaad worden onderzocht op de aanwezigheid van 
contrabande.

In deze categorie past ook de terroristenafdeling, bedoeld voor verdachten en ver
oordeelden van terroristische misdrijven. De terroristenafdeling werd in 2005 geopend 
om te voorkomen dat deze categorie gedetineerden hun radicale gedachtegoed zouden 
verspreiden onder andere gedetineerden. Daartoe werden zij niet alleen geïsoleerd van 
gedetineerden die niet met terrorisme in verband werden gebracht, maar ook onder
worpen aan een zeer beperkt regime, waarin zij de weinige activiteiten die werden 
 georganiseerd, meestal alleen moesten ondernemen. Voorzieningen voor detentie
fasering en resocialisatie ontbraken. Na een zeer kritische evaluatie is de terroristen
afdeling op dit moment feitelijk ongebruikt (Boone 2009; Veldhuis et al. 2010; Sackers 
2011).

Kan voor de lange straffen en de bovengenoemde regimes nog worden verdedigd dat 
ze zijn bedoeld voor de delinquenten die de meest ernstige delicten hebben begaan, dat 
geldt zeker niet voor een aantal andere regimes die zich kenmerken door soberheid en 
het ontbreken van activiteiten die gericht zijn op het terugkeren naar de/een samen
leving. Dat geldt bijvoorbeeld voor de detentiecentra die in 2002 in alle haast zijn 
opgericht naar aanleiding van de massale toestroom van drugskoeriers op de lucht
haven Schiphol. Anders dan tot dan toe gebruikelijk was, werden drugskoeriers gedeti
neerd met meer personen op één cel. Ook het regime week in tal van opzichten af van 
het reguliere. Zo waren er geen mogelijkheden tot sport, opleiding, bibliotheekbezoek 
of maatschappelijke reintegratie (Boone 2006). Inmiddels worden de detentiecentra 
vooral bevolkt door vreemdelingen die in afwachting van hun uitzetting worden gede
tineerd, en delictplegers die na afloop van hun straf het land moeten verlaten.

Voor die laatste categorie is in 2008 een afzonderlijk regime in het leven geroepen, het 
zogenoemde VRISregime. Het is bedoeld voor gedetineerden die na afloop van de 
opgelegde gevangenisstraf geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben.4 De argu
mentatie voor het afzonderlijk detineren van deze groep is dat resocialisatie na afloop 
van de straf niet aan de orde zou zijn, evenals daaraan verwante zaken als verlof, 

3 Art. 6 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden van 15 augustus 2000, nr. 5042803/00/
DJI, Stcrt 2000, 176, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 27-7-2011, nr. 5672146/10/DJI, Stcrt. 2011, 14766.

4 Art. 20b Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.
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 regionalisering en detentiefasering.5 Ook voor deze groep zijn de omstandigheden 
waaronder ze gedetineerd wordt, aanmerkelijk soberder dan voor andere groepen 
gedetineerden. Er kan nauwelijks worden gedifferentieerd, en de psychische zorg 
blijft achter bij die in reguliere inrichtingen. Ook hier worden nauwelijks activiteiten 
 georganiseerd en al helemaal geen activiteiten die gericht zijn op terugkeer. De stelsel
matige detentie op meerpersoonscellen leidt soms tot onveilige situaties (RSJ 2010).6

Naar de zachte kant heeft zich echter ook een aanzienlijke differentiatie en verruiming 
voorgedaan. Met veel enthousiasme is in het begin van de jaren tachtig van start 
gegaan met het ontwikkelen van alternatieven voor de gevangenisstraf, de huidige 
taakstraffen. Men wilde de schadelijke effecten van de gevangenisstraf terugdringen 
en de resocialiserende potentie van straffen vergroten. Later kwamen daar ook ande
re doelstellingen bij, zoals het vergroten van de geloofwaardigheid van het justitieel 
apparaat (Boone 2010). Alleen al aan volwassenen werden in 2010 bijna 30.000 werk
straffen opgelegd (Kalidien & De Heerde Lange 2011, p. 178).

De titel van de oratie van een van mijn voorgangers aan deze universiteit, professor 
Tulkens, luidde: ‘Graden van vrijheid’, waarmee hij doelde op de geleidelijke terug
gang van gedetineerden naar de samenleving (Tulkens 2011). Bij de introductie van 
de Penitentiaire Beginselenwet in 1999 werden in dat kader penitentiaire program
ma’s geïntroduceerd, waarin gedetineerden, al dan niet voorzien van een elektronische 
enkelband, de laatste fase van hun detentie buiten de inrichting kunnen deelnemen 
aan een programma van activiteiten onder toezicht van de reclassering.7

In 2002 werd  het programma Terugdringen Recidive geïntroduceerd bij de reclas
sering en het gevangeniswezen. Dit programma betekende een radicale omwenteling 
in het streven naar resocialisatie. Sinds die tijd wordt aan alle reclasseringscliënten en 
aan gedetineerden met een strafrestant van meer dan vier maanden onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf een gestructureerde diagnose afgenomen van recidiverisico, oorzaken 
van criminaliteit en leerstijlen. De uitslag kan een aanleiding zijn om gedragsinterven
ties aan te bieden die het risico op recidive aanzienlijk moeten verkleinen en de positie 
van de gedetineerde in de samenleving moeten verbeteren. Dat kan zowel in de laatste 
fase van de detentie als in het kader van een voorwaardelijke straf of maatregel.

5 Deze veronderstelling is permanent onjuist, zoals al vaak naar voren is gebracht (Boone 2003; Van Kalmthout 
2007). De Hoge Raad heeft al in 1987 bepaalt dat de opdracht tot resocialisatie zich niet beperkt tot degenen 
die na hun ontslag uit de gevangenis terugkeren in de Nederlandse samenleving (HR 16 januari 1987, NJ 1987, 
405).

6 Ook Premininy tegen Rusland, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10 februari 2011, European 
Human Right Cases 10-6-2011, afl. 6, p. 919-936, met noot M. Boone. 

7 Als de visie van de demissionaire staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op detentiefasering wordt door-
gevoerd, zal het penitentiair programma binnenkort worden afgeschaft, Kamerstukken II 2010/11, 29 270, 
nr. 52, p. 5.
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Sinds enkele jaren worden ook weer verwoede pogingen ondernomen om de korte 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf te vervangen door een voorwaardelijke straf met 
bijzondere voorwaarden, omdat deze betere kansen biedt op gedragsbeïnvloeding.8 
Om de rechter te stimuleren vaker gebruik te maken van bijzondere voorwaarden is 
een wetsvoorstel aangenomen, waarin bijzondere voorwaarden wettelijk beter worden 
verankerd.9 Ook is het reclasseringstoezicht op de naleving van bijzondere voorwaar
den ingrijpend herzien (Poort 2009).

Bifurcation

Langs welke lijnen verloopt bifurcation? Wie ondergaan de insluitende en wie de uit-
sluitende sancties? Om die vraag te beantwoorden heb ik gegevens verzameld over 
de toepassingscriteria van de meeste sanctievormen, en gegevens verzameld over de 
kenmerken van degenen die ze ondergaan. Ik heb onder andere gelet op het gepleeg-
de delict, de delictgeschiedenis, het geboorteland van de delictpleger en de eisen die 
 worden gesteld aan motivatie en taal. Ik geef hier de opvallendste resultaten.

Uit het voorgaande bleek al dat de meest sobere regimes zijn gereserveerd voor delict
plegers die niet in Nederland zijn geboren of er niet verblijven, de drugskoeriers en 
vreemdelingen die na afloop van hun straf geen verblijfsrecht in Nederland hebben. 
Ook van de gedetineerden die in gewone penitentiaire regimes verblijven, is bijna 
de helft buiten Nederland geboren, terwijl dat maar voor 12% van de Nederlandse 
bevolking geldt (Verhagen 2011, p. 22; DJI 2010, p. 23). Het geboorteland verklaart 
nog maar een deel van ‘de overwhelming black colour of the Dutch prison population’, 
zoals Downes en Van Swaaningen (2007) het uitdrukken, omdat het percentage niet 
zichtbaar maakt hoe groot het aandeel gedetineerden is van wie een van de ouders in 
het buitenland is geboren.10 De oververtegenwoordiging van gedetineerden afkom
stig uit etnische minderheidsgroepen vormt mede de inspiratie voor de titel van deze 
oratie, maar maar ten dele, omdat de gevangenisbevolking in nog een aantal andere 
opzichten substantieel blijkt af te wijken van de gemiddelde Nederlandse bevolking. 
Jos Verhagen heeft recent een aantal kenmerken van gedetineerden in kaart gebracht 
aan de hand van het instrument dat de reclassering en het gevangeniswezen gebrui
ken om delictplegers te screenen, de Recidive Inschattings Schalen RISc (Verhagen 

8 Kamerstukken II 2009/10, 32 319, nr. 3, p. 1.
9 Staatsblad 2011, nr. 615.
10 Uiteraard zijn de ongeveer 1200 vreemdelingen die in Nederlandse penitentiaire inrichtingen hun uitzetting 

afwachten, niet in dit percentage meegenomen. Het gaat in deze oratie tenslotte over ‘boeven’ en daartoe beho-
ren vreemdelingen in vreemdelingenbewaring uitdrukkelijk niet, hoezeer de gevangenissetting waarin zij van 
hun vrijheid worden beroofd, ook een andere indruk wekt (DJI 2011c). 
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2011).11 Ongeveer de helft van de gedetineerden wordt gekarakteriseerd als problema
tische drugsgebruiker (Verhagen 2011, p. 96). Slechts een op de vier gedetineerden 
had kort voor zijn detentie werk en een derde had gedurende zijn hele leven nog nooit 
gewerkt. Ook had de helft van de gedetineerden schulden die groter zijn dan ze met 
hun inkomen kunnen aflossen. Eerder al werd door onder andere de Gezondheidsraad 
vastgesteld dat ongeveer 6% van de gedetineerden aan psychotische stoornissen lijdt, 
1435% aan depressies en ongeveer de helft aan antipersoonlijkheidsproblematiek, 
percentages die allemaal ver uitstijgen boven de normale prevalenties in de samen
leving (RSJ 2007). Meer recent wordt onderkend dat een groot deel van de delict
plegers een verstandelijke beperking heeft; voor gedetineerden wordt dat percentage 
geschat op 2025% (RSJ 2008a).

Wie bevolken de zwaarst beveiligde inrichtingen? Van de achtergrond van de gede
tineerden die sinds 1994 in de extra beveiligde inrichting (ebi) verbleven, weten we 
niet zoveel. Wel kunnen we uit de selectiecriteria afleiden dat het regime van de extra 
beveiligde inrichting niet per se bedoeld is voor verdachten en veroordeelden die de 
meest zware delicten hebben gepleegd, en daarmee dus niet voldoet aan de nogal slor
dige tweedeling die Cavadino en Dignan aanbrengen. Gedetineerden die de intentie 
hebben om te ontsnappen, hoeven immers niet degenen te zijn die de meest zware 
delicten hebben gepleegd, en dat geldt al helemaal niet voor degenen die alleen in 
de ebi worden gedetineerd omdat hun ontsnapping tot veel maatschappelijke onrust 
aanleiding zou geven. In onze schaduwevaluatie van de Penitentiaire Beginselenwet 
uit 2001 stelden De Jonge en ik al vast dat bij de beslissing of een persoon in de ebi 
moest worden gedetineerd of vastgehouden, een grote rol speelde of een verzoek tot 
uitlevering was gedaan (Boone & De Jonge 2001, p. 18).

Dankzij de zeer doorwrochte evaluatie van onderzoekers van de faculteit gedrags
wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen weten we meer van de gedeti
neerden die op de terroristenafdelingen (TA’s) verblijven. Op de terroristenafdelingen 
kunnen gedetineerden worden geplaatst die verdacht of veroordeeld zijn voor een ter
roristisch misdrijf of voor of tijdens hun detentie een boodschap van radicalisering 
verkondigen of verspreiden.12 In de praktijk zijn er alleen gedetineerden op de afdeling 
geplaatst op grond van de eerste twee criteria (Veldhuis et al. 2010, p. 121). Sinds 
de opening van de terroristenafdeling in PI Vught in september 2006 zijn tot eind 

11 Men kan serieus betwijfelen of dit een adequaat instrument is om de gedetineerdenpopulatie mee te beschrij-
ven. Hoezeer het scoren op schalen ook wetenschappelijke objectiviteit pretendeert, uiteindelijk blijven het toch 
subjectieve inschattingen van reclasseringswerkers die mede de dominante morele opvattingen weerspiegelen. 
Ik beperk me in mijn samenvatting daarom tot die schalen die betrekkelijk objectief zijn vast te stellen en laat 
schalen, zoals denk- en gedragspatronen en emotioneel welzijn, buiten beschouwing. 

12 Art. 20a Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.
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juni 201013 dertig gedetineerden op een van de twee terroristenafdelingen geplaatst 
(Van Veldhuis et al. 2010, p. 116). Opvallend is dat negen daarvan na korte tijd14 
wegens contraindicaties zijn overgeplaatst naar een reguliere inrichting, terwijl der
tien gedetineerden onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak in vrijheid werden gesteld. 
Gemiddeld verbleven de gedetineerden negen maanden op de TA, een strafduur die 
niet duidt op delicten die door de strafrechter als zeer ernstig zijn beoordeeld en 
bovendien nog vertekend wordt door de paar gedetineerden die wel een lange straf
duur op de TA ondergaan. Andere opvallende kenmerken van de op de TA gehuisveste 
gedetineerden betreft hun nationaliteit en geloof. Negen van de gedetineerden zijn in 
Nederland geboren, de overige 21 zijn afkomstig uit het buitenland, waaronder landen 
als Marokko, Turkije, Irak en Sri Lanka (Veldhuis et al. 2010, p. 117). De overgrote 
meerderheid van de gedetineerden die op de terroristenafdeling verbleven, had een 
moslimachtergrond (Boone 2007; Veldhuis et al. 2010, p. 133), hoewel in dezelfde 
periode ook nietmoslims gedetineerd zijn geweest voor terroristische activiteiten 
(Veldhuis et al. 2010, p. 120121). Pas in een later stadium zijn enkele nietmoslims 
voor korte tijd op de TA gedetineerd geweest, maar dat was pas nadat er kritiek op de 
eenzijdige samenstelling van de TAbevolking was geuit (Veldhuis et al. 2010, p. 133).

En op wie worden de straffen aan de andere kant van het spectrum, de zachte, inslui
tende straffen toegepast? Vaak wordt die vraag juist vanuit de andere kant benaderd, 
namelijk: wie worden er van de zachte straffen uitgesloten? Een terugkerend kritiek
punt is dat ze alleen worden toegepast op de meest ‘kansrijke’ categorieën delictple
gers. Sociaal zwakke delictplegers zouden van toepassing worden uitgesloten (Kelk 
1998; Nelissen 2001), evenals ongemotiveerde delictplegers (Fiselier 1998; Kelk 1998; 
Reidnied 2001) en delictplegers die afkomstig zijn van een etnische minderheidsgroep 
(Boone 2002). Delictplegers op wie insluitende sancties worden toegepast, vormen 
– kortom – het spiegelbeeld van de delictplegers die in een gesloten setting verblijven. 
Voor verschillende sancties die ik hierboven als insluitend heb getypeerd, is dat beeld 
in recent onderzoek bevestigd. Ik bespreek er drie.

Van taakstraffen is bekend dat zij veel vaker aan delictplegers worden opgelegd met 
een Nederlandse achtergrond dan aan delictplegers met een buitenlandse achtergrond. 
Wermink en collega’s constateerden dat delictplegers aan wie een taakstraf wordt 
opgelegd, vijf keer zoveel kans hebben in Nederland te zijn geboren (Wermink et al. 
2009) dan delictplegers die een korte gevangenisstraf opgelegd krijgen. Dezelfde groep 
onderzoekers kwam op basis van de observatie van 365 strafzaken bij de politierechter 

13 Dit is de datum waarop de dataverzameling van het evaluatieonderzoek naar de terroristenafdeling is stopgezet 
(Veldhuis et al. 2010, p. 116).

14 Van Veldhuis 2010, p. 118. Zes binnen een maand, twee na een of twee dagen, een vrouwelijke gedetineerde van 
Vught naar De Schie en daarna naar een reguliere inrichting.
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tot de conclusie dat verdachten met een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse 
taal spraken, de minste kans hadden op een gevangenisstraf (Wermink et al. 2012). 
Eerder al kwam Lünneman tot de conclusie dat hoewel ook onder taakgestraften het 
percentage drugsverslaafden en werklozen hoger is dan onder de normale Nederlandse 
bevolking (Lünneman et al. 2005), dat toch een stuk lager is dan onder gedetineerden 
(Boone 2010).

In 2006 en 2008 heeft de Inspectie voor de sanctietoepassing themaonderzoek uit
gebracht over de praktijk van penitentiaire programma’s. Zij constateerde dat van de 
5000 tot vrijheidsbeneming veroordeelde mannen die in 2005 voor een penitentiair 
programma in aanmerking kwamen, een derde hun detentie ook daadwerkelijk op 
deze wijze beëindigt. Dit betrof echter overwegend gedetineerden met weinig proble
men die geen speciale interventies nodig hadden om een beperkt recidiverisico te vor
men. Gedetineerden die problematisch gedrag hadden vertoond tijdens hun detentie, 
drugs hadden gebruikt of zorgbehoevend waren, werden niet voor een penitentiair 
programma geselecteerd. Deze moeilijke gedetineerden, die wel belang hadden bij 
specifieke interventies of behandelingen, werden geweerd; de benodigde programma’s 
waren in onvoldoende mate voor hen beschikbaar of de risico’s van mislukking voor 
deze groep werden te hoog ingeschat, aldus de Inspectie (Ist 2006, p. 3337).15

Onlangs publiceerden Tamar Fischer, Miriam Captein en Barbara Zwirs van de vak
groep criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam de resultaten van hun 
onderzoek naar exclusiefactoren bij de toepassing van gedragsinterventies aan volwas
sen justitiabelen (Fischer et al. 2012). Zij constateren vergelijkbare uitsluitingsfactoren 
als eerder de Inspectie voor de sanctietoepassing. Een ernstig gebrek aan motivatie, 
verslavingsproblematiek, onvoldoende verstandelijke vermogens en een onvoldoende 
beheersing van de Nederlandse taal zijn enkele van de relatieve uitsluitingsfactoren. 
Het ontbreken van een geldige verblijfsvergunning en een kort strafrestant staan altijd 
aan het aanbieden van een gedragsinterventie in de weg. Ieder voor zich komen de 
verschillende exclusiefactoren bij gemiddeld zo’n 25% van de kandidaten voor het 
programma Terugdringen Recidive voor. Of dat dan ook daadwerkelijk leidt tot 
uit sluiting van deelname aan een gedragsinterventie, is daarmee niet aangetoond. 

15 Naar aanleiding van de reactie van de minister van Justitie op deze bevindingen (Kamerstukken II 2006/07, 
24 587, nr. 198) is door de Inspectie voor de sanctietoepassing (Ist) een vervolgonderzoek verricht naar de 
vraag of de invoering van het programma Terugdringen Recidive tegemoetkomt aan de tekortkomingen die 
door de Ist werden geconstateerd. Dit bleek maar zeer ten dele het geval. Weliswaar constateert de Ist dat 
voor de groep zorgbehoevende gedetineerden de redenering dat iemand voor een penitentiair programma in 
aanmerking komt, terrein wint op de redenering dat iemand niet in aanmerking komt voor een penitentiair 
programma vanwege zijn problematiek, maar zij komt tegelijkertijd tot de conclusie dat er geen toename is van 
gedetineerden die ondanks geconstateerd drugsgebruik in een penitentiair programma geplaatst worden en dat 
de kans om in een penitentiair programma geplaatst te worden voor korter gestraften beduidend kleiner blijft 
dan voor langer gestraften (Ist 2008, p. 12-13). 
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Motivatie bijvoorbeeld blijkt in de praktijk veel minder streng als uitsluitings criterium 
te worden gehanteerd dan uit de contraindicaties voor gedragsinterventies naar voren 
komt. Toch gaat de reclassering er zelf van uit dat ten minste een kwart van de kan
didaten die op basis van de RISc in aanmerking komt voor een gedragsinterventie, 
uitvalt door de aanwezigheid van exclusiefactoren.16 Dit is met name zorgwekkend 
omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat criminogene factoren, factoren die ten grond
slag liggen aan criminaliteit en dus door interventies behandeld zouden kunnen wor
den, veel vaker voorkomen bij de groep die van interventies wordt uitgesloten.

Macroperspectief

Dan kom ik nu aan het verklarende deel van deze rede. Wat is de theoretische ver-
klaring voor insluiting en uitsluiting, en waarom heeft het in Nederland de vorm 
aangenomen die hierboven is geschetst? Ik zal zowel een macrosociologisch als een 
microperspectief schetsen.

Uitsluiting

Hardere en meer uitsluitende straffen of maatregelen worden door verschillende 
 theoretici in verband gebracht met een aantal ingrijpende wijzigingen die zich in 
de samenleving hebben voorgedaan. Sociologen als Ulrich Beck, Anthony Giddens, 
Zygmunt Bauman en Barbara Hudson hebben die veranderingen in aanstekelijke 
bewoordingen geschetst. Zij schetsen een samenleving waarin zich vanaf de jaren 
zestig grote veranderingen hebben voorgedaan. Emancipatie, grootschalige immigra-
tie, enorme technologische vooruitgang, maar ook massacriminaliteit, nucleaire en 
terroristische dreiging. Het gemeenschappelijke punt in hun verklaringen is dat de 
grote veranderingen die de moderne samenleving met zich brengt, de voortdurende 
beweging, vloeibaarheid heeft Bauman het genoemd (Bauman 2000), en de ongrijp-
baarheid van de risico’s die daarmee samengaan, de burger onzeker maken en doet 
vastklampen aan datgene wat vertrouwd is. Wat vreemd is of een potentieel risico 
inhoudt, wordt afgewezen. Bovengenoemde auteurs spreken daarom wel afwisselend 
van een risicosamenleving (Beck 1992; Hudson 2003), een exclusive society (Young 
1999), een controlecultuur (Garland 2001) of een zondeboksamenleving (Young 1999; 
Beck 1992. De nationale overheden maken enerzijds gebruik van die angst: zij kun-
nen immers stemmen winnen door te pretenderen wel oplossingen te hebben voor de 
ingewikkelde problemen waarmee burgers geconfronteerd worden, maar zij worden 
anderzijds overvraagd door de burger die risico’s op zich af ziet komen, waartegen hij 
zich niet zelf meer kan beschermen of verzekeren (Giddens 1990,Beck 1992; Pratt 
2005). Waar het strafrecht bedoeld is als ultimum remedium, een laatste middel dat 

16 Gevangeniswezen en reclassering, Analyse TR, 20 oktober 2011, Concept 2.1 (interne notitie).
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wordt ingezet om individuele, hardnekkige delictplegers een norm in te prenten waar-
over overwegend consensus bestaat, wordt het in een verdeelde en gefragmenteerde 
‘laatmoderne’ samenleving veelvuldig ingezet om de – lang niet altijd duidelijke domi-
nante – norm te stellen en af te dwingen bij hen die deze niet (zichtbaar) welgevallig is: 
van ultiem naar urgent strafrecht in de terminologie van Boutellier (Boutellier 2002).

Ik heb de fascinerende literatuur over de risicosamenleving vooral nog eens door
genomen vanuit de vraag: wie worden er dan uitgesloten? Wie zijn volgens deze 
macro sociologische beschouwingen subject van die processen van uitsluiting, waar
mee we onze gevoelens van onbehagen proberen te bezweren en, vooral, waarom? 
Mijns inziens wordt onvoldoende ingezien dat bovengenoemde en andere auteurs 
grosso modo wijzen op vergelijkbare tendensen, maar dat als uitkomst van hun ana
lyse toch heel verschillende groepen worden uitgesloten en dat die groepen ieder op 
zich een eigen verklaring behoeven. Toegepast op het strafrecht kan worden gezegd 
dat vier categorieën delictplegers worden onderscheiden die langere of strengere straf
fen ondergaan dan voorheen, dan wel worden uitgesloten van straffen met een meer 
insluitend karakter. Ten eerste worden langere straffen opgelegd aan ernstige delict
plegers. Deze tendens wordt in de literatuur over de risicosamenleving gekoppeld aan 
de notie van increased punitiveness of populist punitiveness, waarmee wordt bedoeld dat 
politici en beleidsmakers voor hun eigen electoraal gewin toegeven aan wat zij denken 
dat de algemene publieke opvatting is over criminaliteit en de reactie die daarop moet 
volgen (Bottoms 1995, p. 40).17 Die grotere gevoeligheid voor de publieke opinie over 
straffen wordt verklaard door een complexe combinatie van factoren die hierboven al 
even werd geduid, en resulteert vooral in een onverbiddelijker houding ten opzichte 
van plegers van geweld en zedendelicten. Meer recent wordt ook onderzoek gedaan 
naar verschillen in de mate waarin nationale overheden geneigd zijn toe te geven aan 
de druk van de gepercipieerde publieke opvattingen over straf. Cavadino en Dignan 
leggen een directe relatie tussen popular punitiveness en het sociaalpolitieke klimaat 
in een land (Cavadino & Dignan 2006). Naarmate de verschillen tussen diverse 
groepen in de samenleving kleiner zijn, wordt er ook minder zwaar gestraft, althans 
is het aantal mensen per 100.000 inwoners dat in de gevangenis wordt opgenomen 
(de detentie ratio) lager. Die stelling wordt verder onderbouwd in het werk van de Finse 
onderzoeker LappiSeppällä. Een vergelijking van de staatsuitgaven en bevolkingsen
quêtes van een groot aantal landen laat zien dat de detentieratio hoger is naarmate de 
inkomensverschillen groter zijn. De detentieratio is lager naarmate een groter deel van 
het bruto nationaal product wordt uitgegeven aan sociale voorzieningen. Ook is er 

17 Dit moet onderscheiden worden van het vraagstuk van de publieke opinie (Bottoms 1995, p. 40). Dat politici 
en beleidsmakers als uitgangspunt nemen dat ‘het publiek’ zwaardere straffen wil, wil nog helemaal niet zeggen 
dat dat ook daadwerkelijk zo is en wordt ook meestal niet empirisch onderbouwd. Zie voor een stand van zaken 
de oratie van Elffers (2008).
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een directe relatie  tussen het  vertrouwen dat burgers zeggen te hebben in het rechts
systeem en elkaar en de detentieratio. Volgens LappiSeppällä is de verklaring voor 
deze resultaten niet zo ingewikkeld: een gezelschap van ‘gelijken’ dat zich om het 
welbevinden van anderen bekommert, zal immers minder bereid zijn, zijn ‘medeleden 
met harde sancties te bestraffen dan een gezelschap waarin grote afstand is tussen de 
verschillende groepen en waar de bestraffingen vooral “de anderen” betreffen’ (Lappi
Seppällä 2010).

Een tweede categorie wordt gevormd door de personen die niet zozeer omdat ze slecht 
zijn, maar omdat ze terecht of onterecht als gevaarlijk worden beschouwd voor langere 
tijd buiten de samenleving worden gesloten. Bescherming van de samenleving tegen 
een gevaarlijke dader was altijd al een grond en legitimatie voor het toepassen van 
strafrechtelijke sancties, maar wat veranderd is, enerzijds, is dat die gevaarlijkheid veel 
meer op grond van groepskenmerken wordt vastgesteld dan op basis van individuele 
kenmerken, en anderzijds dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het even
wicht tussen false positives en false negatives (Hudson 2002; Feeley & Simon 1994). Dat 
wil zeggen: we laten liever iemand langer vastzitten die in de toekomst niet zou hebben 
gerecidiveerd, hoewel we dat nooit met zekerheid zullen kunnen vaststellen natuurlijk, 
dan dat we het risico nemen dat we iemand vrijlaten die toch opnieuw strafbare feiten 
pleegt. Concreet betekenen deze veranderingen in Nederland, maar ook in de meeste 
andere Europese landen, dat gevaarlijkheid niet langer wordt vastgesteld op basis van 
een gesprek of gesprekken met gedragsdeskundigen zoals psychologen en psychiaters, 
maar aan de hand van een lijst met risicofactoren waarbij in het beste geval wel en 
in het slechtste geval niet het klinische oordeel van een deskundige betrokken wordt 
(Simon & Feeley 1992; Van Swaaningen 1996 Moerings 2003). Men komt ook eerder 
dan vroeger tot de vaststelling dat een risico ‘onaanvaardbaar’ is, wat bijvoorbeeld blijkt 
uit de grotere terughoudendheid bij het toekennen van proef verlofaan tbs gestelden 
(Dienst Justitiële Inrichtingen 2010, p. 23), en de hierboven al beschreven ontwik
kelingen ten aanzien van de long stay. Als gevolg van al deze maatregelen verblijft 
iemand die in 1999 ingestroomd is in de tbs, nu gemiddeld 10,2 jaar in de tbs, terwijl 
iemand die in 1990 is ingestroomd, daar gemiddeld 7,3 jaar verbleef. In dit getal is niet 
de verblijfsduur betrokken van de personen die op het moment van deze berekening 
nog in de tbs verbleven. Van de populatie die in 2000 is gestart, bleek in 2010 nog 
geen 50% te zijn uitgestroomd (Dienst Justitiële Inrichtingen 2012, p. 27). Bovendien 
geeft het getal nog geen uitdrukking aan de meest actuele ontwikkelingen, zodat ver
wacht wordt dat de gemiddelde verblijfsduur nog zal toenemen als die berekend wordt 
voor latere instroommomenten. Het zijn deze cijfers die delict plegers huiverig maken 
om zich te laten onderzoeken op hun toerekeningsvatbaarheid en advocaten motiveren 
om hen daarbij te ondersteunen (Muis & Van der Geest 2010).
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In één adem met de gevaarlijken worden vaak de zondebokken genoemd, de derde 
categorie. Dat is verklaarbaar: naarmate gevaarlijkheid meer op basis van groeps
kenmerken wordt vastgesteld en de definitie van gevaarlijkheid ruimer wordt, wordt 
het onderscheid tussen wie terecht en wie ten onrechte als gevaarlijk wordt beschouwd 
diffuser. Maar het sentiment achter de ene dan wel de andere vorm van uitsluiting 
verschilt toch wezenlijk. Als zondebokken benoemde ik hierboven de gedetineerden 
zonder verblijfsvergunning en drugskoeriers. Ze onderscheiden zich in mijn indeling 
van de categorie gevaarlijke delictplegers omdat er eigenlijk nauwelijks individuele 
kenmerken zijn waarop hun andere behandeling wordt gebaseerd. Het onderscheid 
wordt gelegitimeerd met een beroep op een aantal in het oog springende groepsken
merken, zoals het soort delict dat is gepleegd, het land van herkomst of het wel of 
niet hebben van een verblijfsstatus. Het is ook minder evident dat angst of het ver
mijden van risico’s de grondslag van het onderscheid is. Aan het zondebokmechanisme 
wordt vaak een durkheimiaanse functie toegeschreven. Door personen of groepen in 
de samenleving aan te wijzen die er niet bij horen, wordt het saamhorigheidsgevoel 
van de overige leden versterkt.

Tot de vierde categorie behoren de delictplegers die worden beschouwd als ongemoti
veerd om te veranderen of niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
gedrag, de onwaardigen zou men ze kunnen noemen. Zij worden geacht geen reso
cialiserende inspanningen te verdienen, omdat ze eerdere kansen verpestten, ze zich 
niet aan afspraken houden of zich anderszins ongemotiveerd opstellen. Met name 
in de jongste plannen over de ‘modernisering van het gevangeniswezen’ wordt dit 
uitgangspunt ver doorgevoerd. ‘Er wordt alleen in gedetineerden geïnvesteerd, zoals 
door het aanbieden van gedragsinterventies, scholing en terugkeeractiviteiten, als kans 
op succes aanwezig is en als de motivatie en/of houding van de gedetineerde hiertoe 
aanleiding geeft.’18 Het is mijns inziens de meest opvallende categorie. Niet alleen 
omdat ik nergens zo’n obsessieve aandacht voor dit criterium ben tegengekomen als 
in Nederland, maar ook omdat het hameren op de eigen verantwoordelijkheid van 
delictsplegers haaks lijkt te staan op het aanwijzen van neurobiologische en andere 
schijnbaar onveranderbare factoren als dominante verklaring voor crimineel gedrag, 
een contradictie waarop ook Schuyt onlangs wees in zijn Koningsbergerlezing (Schuyt 
2011) en eerder al Barbara Hudson (2003).

Insluiting

Zoals ik al zei, de theoretische verklaringen voor de verharding in de sanctietoepassing 
zijn veel beter uitgewerkt dan die voor de toch ook indrukwekkende ontwikkeling 

18 Zie de brief van de staatssecretaris van justitie over het project Modernisering Gevangeniswezen. Kamerstukken 
II 2010/2011, 29 270, nr. 52 (Brief van 8 november 2011).
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aan de zachte kant van het spectrum. Want is het niet even verwonderlijk dat er steeds 
weer nieuwe vormen van straffen worden geïntroduceerd die wel verbetering van de 
delictpleger of zijn omstandigheden beogen met als doel hem een betere positie in 
de samenleving te geven? Toch zijn de theoretische verklaringen voor dit verschijnsel 
schaars en, voor zover ze er zijn, niet erg diepgaand uitgewerkt. Een eerste verklaring 
ligt besloten in het begrip bifurcation zelf. Bifurcation wordt beschreven als een strate-
gie, een strategie waarbij ter compensatie van het opleggen van steeds strengere straf-
fen aan daders die zeer ernstige delicten hebben gepleegd, minder ingrijpende sancties 
worden ontwikkeld en toegepast op plegers van minder ernstige delicten (Bottoms 
1977, 1995; Cavadino & Dignan 2006). Aan het ontwikkelen van lichtere, inslui-
tende straffen ligt volgens deze redenering dus een economisch motief ten grondslag. 
Er worden lichte straffen toegepast om geld en cellen vrij te maken voor de meest ern-
stige delictplegers. Kenmerkend voor bifurcation is dat tegelijkertijd met het verzwaren 
van de straffen voor de ernstige delicten, de straffen voor minder ernstige delictplegers 
substantieel worden verlaagd.

Een tweede verklaring is dat het bij het ontwikkelen en toepassen van straffen die 
buiten de gevangenis ten uitvoer kunnen worden gelegd, om een verdere uitbreiding 
van staatscontrole gaat die niet wezenlijk verschilt van de controle die wordt toege
past door mensen op te sluiten. Foucault benoemde de gevangenis als een instituut 
dat voortkwam uit de wens de bevolking te disciplineren en toezicht te houden op 
die bevolkingsgroepen die zich aan de minder ingrijpende vormen van disciplinering 
van toezicht dreigden te onttrekken (Foucault 1975). Alternatieven voor de gevan
genisstraf vormen geen breuk met dat streven. Integendeel, het gaat in wezen om 
een diepgaandere en uitgebreidere vorm van staatsinterventie, omdat die zich nu ook 
uitstrekt tot plaatsen die normaal tot het privédomein van de burger behoren, het 
gezin, de school, het werk (Cohen 1979, 1985; Mathiessen 1986). Stanley Cohen zag 
de ontwikkeling van alternatieven voor de gevangenisstraf dan ook als de voorbode 
of als de realisatie van ‘the punitive city’ die Foucault al had voorspeld. En ook de 
naamgevers van de nieuwe penologie, Simon en Feeley, zien het ontstaan van straffen 
die in de samenleving ten uitvoer kunnen worden gelegd, juist als bewijs voor hun 
stelling dat de praktijk van het straffen niet langer gekenmerkt wordt door de wens 
individuele wetsovertreders te rehabiliteren, maar door het streven criminaliteit effec
tief te managen door risicovolle groepen te detecteren en ze vervolgens onder toezicht 
te stellen (Simon & Feeley 1992, p. 40). Als belangrijkste bewijs voor hun claim dat 
de latente functies van alternatieven voor de gevangenisstraf dominant zijn aan de 
manifeste, wijzen zij er bij voortduring op dat het alternatieve karakter ook niet wordt 
 waargemaakt. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat als alternatieven gepresenteerde 
sanctiemodaliteiten een aanzuigende werking of een net-wideningeffect hebben, 
waarmee wordt bedoeld dat de alternatieven juist of in ieder geval ten dele worden 
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toegepast in gevallen waar vroeger geen of een minder zware sanctie zou zijn toegepast 
(Simon & Feeley 1992, p. 439).

Herman Franke verzuchtte in zijn magistrale epos over de geschiedenis van de 
gevangenis straf dat hij niet zoveel op had met macrosociologische verklaringen 
voor ontwikkelingen van het gevangeniswezen die de nadruk leggen op de slechte 
bedoelingen van (leden van) de heersende klasse die uit economische eigenbelang de 
belangrijkste strafveranderingen willens en wetens doorvoeren (Franke 1990, p. 762). 
Ze hadden hem te veel een samenzwerings of complotkarakter. Is dan niemand op 
de gedachte gekomen, zo vroeg hij zich af met betrekking tot de invoering van het 
cellulaire systeem, dat gevangenishervormers en politici er daadwerkelijk van over
tuigd waren dat dit dé oplossing was voor het criminaliteitsprobleem (Franke 2007, 
p. 23)? De sterkere (rechts)positie van de gevangenen en de ontwikkeling van mil
dere vormen van (de tenuitvoerlegging van) de gevangenisstraf waren in zijn ogen een 
rechtstreeks gevolg van het door Elias blootgelegde civilisatieproces (Elias 1936/1980, 
2001). De noodzaak die het complexer worden van de samenleving met zich bracht 
om zich meer in elkaar te verplaatsen, leidde ook tot een grotere gevoeligheid voor 
het leed van gevangenen. Diezelfde gevoeligheid maakte het ook moeilijker leedtoe
voeging op zichzelf te legitimeren. Naast leedtoevoeging, vergelding en afschrikking 
werd vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ook verbetering van de dader 
aangevoerd als belangrijke rechtvaardiging voor het opleggen van straffen (Franke 
2007, p. 3435). Dat past ook in de notie van Van Ruller dat straffen rationeel moes
ten zijn, dat wil zeggen een effectieve bijdrage moesten leveren aan de bestrijding van 
criminaliteit (Van Ruller 1993, p. 340 e.v.). De civilisatietheorie kan ook de impuls 
verklaren die de toepassing van sancties buiten de gevangenis in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw kreeg. Uit de publicatie van buitenlands en schaars Nederlands onder
zoek bleek in diezelfde periode dat de resultaten van het resocialisatiestreven in de 
gevangenis behoorlijk tegenvielen (Boone 2007, p. 233234). Gek genoeg, constateert 
ook Franke, zette dat de gevangenisstraf alleen maar meer onder druk (Franke 2007, 
p. 36). Nu ook een andere tenuitvoerlegging van de straf niet bleek bij te dragen aan 
de verbetering van degenen die hem ondergingen, kwam de gevangenisstraf zelf juist 
onder druk te staan en ging men naarstig op zoek naar alternatieven die wel tegemoet 
konden komen aan het verlangen naar effectieve straffen.

Ik sluit me grotendeels aan bij de visie van Franke. De zoektocht naar minder 
 ingrijpende sancties dan de vrijheidsbenemende, komt primair voort uit de historisch 
verklaarbare wens dat met straffen ook iets positiefs moet worden bereikt. Dat na 
alle mislukkingen steeds weer opnieuw naar sanctievormen wordt gezocht die vooral 
tot doel hebben resocialisatie en reintegratie te bevorderen, is in theoretisch opzicht 
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minstens zo fascinerend als de harde kant van bifurcation.19 Dat bepaalde groepen 
stelselmatig van deze sanctiemodaliteiten worden uitgesloten, zie ik minder als het 
resultaat van een bewuste strategie (ergo: de visieCohen) dan als  ‘onbedoelde gevol
gen van menselijke strevingen’ (ergo: de visieFranke 1990,p. 761). Wel lijkt het van 
het grootste belang de mechanismen die dit verschijnsel veroorzaken zorgvuldig te 
onder zoeken, een gedachte die wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf.

Microniveau

Hoezeer de theorievorming rondom de risicosamenleving ook inzicht kan geven in 
de vorm die de sanctietoepassing in Nederland heeft aangenomen, de inzichten moe-
ten noodzakelijk worden aangevuld met meer precieze empirische vaststellingen op 
microniveau. Met microniveau bedoel ik het niveau van de individuele beslissers. 
Waar het gaat om de toepassing van straffen, kunnen hiertoe zowel rechters, officie-
ren van justitie, reclasseringswerkers als personeel van penitentiaire instellingen toe 
gerekend worden. Of iemand wel of niet een werkstraf of een voorwaardelijke straf 
krijgt, geselecteerd wordt voor een penitentiair programma of een gedragsinterventie, 
ligt meestal immers niet vast in algemene regelgeving en beleid, maar is een beslissing 
van een individuele functionaris die vaak een ruime beslissingsvrijheid heeft. Hoe 
komen zij tot de beslissing een inclusieve dan wel exclusieve straf toe te passen? Hoe 
passen zij regels toe en hoe worden zij beïnvloed door de macrosociologische ontwik-
kelingen, zoals ze hiervoor zijn geschetst? Garland zelf waarschuwde al dat op theo-
rie gebaseerde discussies over het veranderde strafrechtelijke klimaat als een basis en 
niet als een substituut voor empirische analyses moest worden beschouwd (Garland 
1997, p. 204; Robinson 2002, p. 6). Ook de constatering dat de processen van uitslui-
ting die worden toegeschreven aan de veranderende samenleving, zich niet overal in 
gelijke mate voordoen (Snacken 2011), dwingt tot meer precieze empirische vaststel-
lingen van de condities waaronder dergelijke processen zich voltrekken. Comparatief 
onderzoek dat ik met mijn buitenlandse collega’s zal verrichten in het kader van onze 
door de Europese Unie gefinancierde netwerksubsidie,20 maar ook vergelijkend onder-
zoek tussen verschillende organisaties binnen één staat, laten zien dat organisaties 
kunnen verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor de druk die uitgaat van 
een verhardend strafklimaat.21 Het Nederlandse onderzoek naar besluitvormings-

19 Dat steeds meer sanctievormen worden ontwikkeld die uitsluitend incapacitatie beogen, dat wil zeggen het 
beperken of onmogelijk maken van het plegen van criminaliteit, zonder dat daarmee een andere doelstelling 
beoogd  wordt, bewijst dat het voortzetten van die zoektocht geen vanzelfsprekendheid is. Malsch en Duker 
publiceren hier binnenkort een bundel over (Malsch & Duker). 

20 COST Action IS 1106, Offender Supervision in Europe.
21 Een opvallend resultaat van het onderzoek dat ik met Moerings verrichtte naar de toename van de detentieratio 

in Nederland, was bijvoorbeeld dat het openbaar ministerie in de periode tussen 1985 en 2005 veel meer invloed 
heeft gehad op de trend van meer opsluiten dan de politie of de rechter (Boone & Moerings 2007; idem Vollaard 
& Molenaar 2009).
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processen van strafrecht functionarissen is schaars, zeker in het licht van de processen 
van insluiting en uitsluiting, zoals hiervoor geschetst.22 Uit het rijkere buiten landse 
onderzoek destilleer ik behalve het hiervoor geschetste macrosociologisch perspectief, 
meestal aangeduid als het penal discourse,23 twee andere invloedssferen, die dat besluit-
vormingsproces beïnvloeden. Het betreft de invloed van de organisatie en organisatie-
cultuur, het bestuurlijk-organisatorisch perspectief, en de complexe invloed die regels 
en de beginselen en uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen, hebben op de 
besluitvorming en de uitkomst daarvan, het juridisch perspectief. Ik geef drie voor-
beelden van eigen onderzoek, waarin die verschillende invloedssferen goed naar voren 
komen.

De klassieke studie op het gebied van besluitvorming door uitvoerende functionaris
sen is Street-Level Bureaucracy van Michael Lipsky (1980). Hierin beschrijft hij het 
spanningsveld tussen managers en uitvoerend werkers in dienstverlenende organisa
ties zoals de sociale dienst en de politie. Waar managers prioriteit geven aan de grote 
aantallen, hechten uitvoerend werkers meer belang aan het bieden van kwaliteit aan 
hun cliënt. Om aan dit voortdurende dilemma het hoofd te kunnen bieden zoeken uit
voerend werkers vaak hun toevlucht tot aanpassingsstrategieën, waaronder af roming 
of selectie van cliënten. Zij geven daarbij meestal de voorkeur aan cliënten bij wie de 
kans groot is dat ze er – in termen van de organisatie – succes mee kunnen behalen. 
In mijn onderzoek uit 2002 naar de toegankelijkheid en kwaliteit van het reclasse
ringswerk voor cliënten, afkomstig uit etnische minderheidsgroepen, kwam ik vele 
voorbeelden tegen van afromen (Boone 2002). Dat ging vaak ten koste van  cliënten 

22 Waar het gaat om het verwante, maar qua reikwijdte beperktere onderzoek naar selectiviteit op basis van sociale 
klasse, inclusief etnische achtergrond, heeft Rovers in 1999 een overzichtsstudie gepubliceerd. Hij constateert 
dat het meeste onderzoek gedateerd is, gebaseerd is op kwantitatieve bronnen en de uitkomst van besluitvor-
ming als onderwerp heeft (of er sprake is van selectiviteit) in plaats van het besluitvormingsproces zelf (Rovers 
1999). 

23 Met name Engelse en Schotse onderzoekers hebben een mooie reeks studies verricht naar de invloed van het 
penal discourse, concreet het denken in termen van risico en veiligheid op de besluitvorming van reclasse-
ringswerkers. Om dat te onderzoeken maakten ze onder andere gebruik van ‘shadow writing’, een onder-
zoekstechniek waarbij de onderzoeker ook een voorlichtingsrapport opstelt om vervolgens diepgaand met de 
reclasseringswerker in discussie te kunnen gaan over de inhoud en verschillen tussen beide rapporten (Halliday 
et al. 2008). Hun algemene conclusie is dat risico zelfs in kwantitatief opzicht maar een marginale rol speelt bij 
de opstelling van voorlichtingsrapporten aan de rechter. Voor zover risico-assessment aan de basis lag van een 
advies, kon een hoog risico op recidive niet alleen als argument gebruikt worden om af te zien van een reclas-
seringsinterventie, maar ook als een pleidooi ervoor. In het eerste geval werd de redenering gevolgd dat een straf 
die ten uitvoer werd gelegd in de samenleving, een te groot veiligheidsrisico opleverde, in het tweede geval dat 
een reclasseringsinterventie een noodzakelijke voorwaarde was om het recidiverisico te verminderen. De onder-
zoekers concluderen dat reclasseringswerkers nog steeds proberen tot een professioneel oordeel te komen over de 
veranderbaarheid of oncorrigeerbaarheid van de delictpleger. Hoewel de terminologie met behulp waarvan deze 
vaststelling moet plaatsvinden gemoderniseerd is, betreft het nog steeds de aloude taak van het selecteren voor 
of uitsluiten van delictplegers van mildheid (McNeill et al. 2009, p. 429). Die selectie wordt echter niet louter of 
overwegend op basis van actuariële overwegingen gemaakt (Robinson 2002, p. 16-17). Tot die conclusie komt 
ook Marjolein Huizinga in haar  scriptie naar de wijze waarop reclasseringswerkers tot een indicatiestelling 
komen en de rol van het responsiviteitsbeginsel daarin (Huizinga 2011). 
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afkomstig uit etnische minderheidsgroepen, niet vanwege hun andere  etnische achter
grond, maar omdat zij vaker dan andere cliënten eigenschappen bezaten die hen voor 
de reclassering tot een moeilijke doelgroep maakten. Ze spraken de taal niet of min
der goed, ontkenden het delict vaker en waren minder makkelijk te motiveren zich 
aan te passen aan de Nederlandse samenleving. De hoge productiedruk die er op dat 
moment binnen de reclassering was, had tot gevolg dat die eigenschappen aan een 
volwaardig reclasseringsaanbod in de weg stonden. Verdachten werden niet bezocht 
in de vroeghulp op het politiebureau, omdat ze de taal niet spraken of het delict ont
kenden. Er werden substantieel minder voorlichtingsrapporten geschreven en als er 
wel een rapport werd geschreven, werd vaker verzuimd met een referent uit de naaste 
om geving te spreken.24 Lipsky’s meesterwerk is door velen bejubeld, maar er zijn ook 
veel correcties en aanvullingen op aangebracht.25 Alleen al vanwege de omvorming 
van verschillende organisaties binnen de strafrechtspleging naar output gestuurde 
organisaties moet het voor het bestuderen van besluitvorming binnen die organisaties 
mijns inziens onverminderd van betekenis worden geacht.

Regels en richtlijnen die proberen vrije beslisruimte van strafrechtelijke functiona
rissen in te perken, worden vaak verdedigd met een beroep op de noodzaak tot het 
vergroten van de formele rechtsgelijkheid. Rechtssociologisch onderzoek laat zien dat 
een te grote nadruk op formele rechtsgelijkheid de materiële rechtsongelijkheid ook 
juist kan vergroten en sociale ongelijkheid kan versterken (Boone 2004; Boone & 
Korf 2010). Straftoemetingsrichtlijnen kunnen die consequentie hebben. Alleen over 
wat meetbaar en kwantificeerbaar is, kunnen immers afspraken worden gemaakt, en 
wanneer eenheid is gebaseerd op verkeerde gronden, draagt dit evenzeer bij aan rechts
ongelijkheid dan wanneer ongegronde verschillen worden geconstateerd (Loth 2001, 
p. 111). Het hanteren van het gewicht van de vervoerde drugs als uitgangspunt bij de 
berechting van drugssmokkelaars lijkt een schoolvoorbeeld van dat gevaar. In mijn 
onderzoek uit 2004 naar de toepassing van straftoemetingsrichtlijnen bij de berech
ting van cocaïnesmokkelaars kwam naar voren dat de voorzitters van de rechtbanken 
die betrokken waren bij de berechting van op Schiphol betrapte drugskoeriers, ook zelf 
vonden dat de door hen opgestelde straftoemetingsrichtlijnen tot té rigide uitkomsten 
leiden (Boone 2004). Voorstellen om de richtlijnen te versoepelen en meer ruimte in te 
bouwen voor het meewegen van individuele factoren werden echter niet door alle rech

24 Een van de meest interessante uitkomsten van het onderzoek was overigens dat er ook reclasseringswerkers 
waren die zich absoluut niet tot afroming lieten verleiden. Zij spanden zich tot het uiterste in om ook de moeilijk 
toegankelijke groep cliënten te bereiken en een reclasseringsaanbod te doen zonder dat dat ten koste ging van de 
te behalen productie. Voor die extra inspanningen werden zij door de organisatie waarvoor zij werkten, echter 
niet beloond, precies zoals Lipsky voorspelt.

25 Evans vindt bijvoorbeeld dat Lipsky een te eendimensionale kijk heeft op de relatie tussen managers en uit-
voerend werkers en wijst in zijn analyse op de vergeten rol van professionaliteit (Evans 2011). Halliday et al. 
wijzen op het belang van interprofessioneel werken (‘de ketenbenadering’) voor de theorievorming rondom 
‘street level bureaucracies’ (Halliday et al. 2009). 
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ters met gejuich ontvangen. De productiedruk was op dat moment immers hoog als 
gevolg van het bombardement aan cocaïnesmokkelaars dat de georganiseerde misdaad 
op de luchthaven afvuurde, en strakke richtlijnen hielpen hen juist die stroom aan 
zaken efficiënt af te doen. Kwantitatieve toetsing van de op dit onderzoek gebaseerde 
hypothesen (samen met Dirk Korf) liet zien dat de rechters nog wel degelijk in een 
substantieel aantal gevallen afweken van de richtlijnen. Die toetsing bevestigde echter 
ook dat richtlijnen kunnen bijdragen aan het vergroten van sociale rechts ongelijkheid. 
Voor in Nederland geboren verdachten werd twee keer zo vaak naar beneden afgewe
ken van de richtlijn dan voor in het buitenland geboren verdachten (Boone & Korf 
2010).

In het strafrecht en sanctierecht zelf zijn weerstanden ingebouwd tegen een té veel
vuldige of anderszins disproportionele toepassing ervan. Ik wijs bijvoorbeeld op het 
schuldbeginsel, het ultimum remediumbeginsel en het beginsel van minimale beper
kingen die er alle in de kern op neerkomen dat het strafrecht en vooral de gevange
nisstraf met mate moeten worden toegepast, zoals zo adequaat uitgedrukt door mijn 
promotor Kelk en zijn medeauteur Jörg (Jörg, Kelk, Klip 2012). Besluitvorming van 
strafrechtfunctionarissen vindt plaats in het spanningsveld tussen die in het strafrecht 
ingebouwde weerstanden en de opwaartse druk die op het strafrecht wordt uitgeoefend 
door ontwikkelingen in het strafklimaat, zoals hiervoor geschetst en efficiencyeisen 
die door de organisatie worden gesteld. Dat laatste werd bijvoorbeeld zichtbaar in een 
onderzoek dat ik in met mijn Utrechtse collega’s deed naar de mate waarin de rechter 
gebruikmaakt van de wettelijke bevoegdheden die hij heeft om invloed uit te oefenen 
op de tenuitvoerlegging van sancties. We observeerden zittingen en vroegen de rechter 
vervolgens naar de achtergrond van de beslissingen die hij of zij had genomen. Een 
van de bevindingen was dat rechters belangrijke bevoegdheden die hij had, structureel 
niet benutte met als argument dat hij de overige procesdeelnemers, knarsetandend 
‘ketenpartners’ genoemd, niet voor de voeten wilde lopen. Hoewel hij er in sommige 
zaken van overtuigd was dat een voorwaardelijke straf met reclasserings toezicht beter 
op zijn plaats was dan een onvoorwaardelijke straf, liet hij dat achterwege als er geen 
reclasseringsvoorstel lag van die strekking. De reclassering wilde immers niet met 
‘cadeaugevallen’ worden opgescheept, dat wil zeggen zaken waarover zij zelf niet posi
tief hadden geadviseerd. Ook schikte de rechter zich in de beleidsafspraken die tussen 
het openbaar ministerie en de reclassering waren gemaakt over het soort zaken waarin 
advies over een verdachte werd ingewonnen, met als consequentie dat de rechter de 
exclusiefactoren die door de reclassering en het openbaar ministerie werden gehan
teerd, automatisch overnam (Boone et al. 2009).

Wie resocialisatie, gedragsverandering of desnoods alleen recidivevermindering 
beschouwt als een belangrijke doelstelling van de sanctietoepassing, en het huidige 
beleid duidt daar mijns inziens op, zou zich de categorische uitsluiting van de groepen 

Eigenboeveneerst.indd   24 30-11-2012   13:52:12



25

delictplegers, zoals hierboven benoemd, moeten aantrekken. De vraag hoe strafrecht
functionarissen tot hun beslissing komen en onder welke omstandigheden dit leidt tot 
(het afbreken van) een insluitende dan wel uitsluitende sanctie dient daarom onder
werp te zijn van systematisch onderzoek.  Grootschalig, kwantitatief onderzoek naar 
de uitkomst van beslissingsprocessen zal niet veel meer opleveren dan een  reproductie 
van de gegevens die we inmiddels kennen. Kwalitatief en etnografisch onderzoek 
naar de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt kan duidelijk maken welke belem
meringen aan het opleggen dan wel laten voortduren van insluitende sancties aan 
de genoemde categorieën delictplegers in de weg staat en naar de omstandigheden, 
waaronder die belemmeringen in individuele gevallen kunnen worden overwonnen.

Normatief oordeel

Dan kom ik nu aan de laatste twee vragen die ik in deze oratie wil beantwoorden: 
moet bifurcation wel als een onwenselijk verschijnsel worden beschouwd, en zo ja, 
kunnen we er iets aan doen? Om met de eerste vraag te beginnen. Op het eerste 
oog heeft het wel een zekere logica dat de zwaarste straffen worden gereserveerd voor 
de grootste of gevaarlijkste delictplegers, terwijl mildere en meer insluitende sanctie-
vormen worden toegepast op minder gevaarlijke en ernstige delictplegers. Dit erkent 
ook de aangever van het begrip, Bottoms,26 en in Nederland beschouwt Van Stokkom 
beleid dat zware straffen reserveert voor ernstige en gewoontemisdadigers en lichte 
voor gelegenheidscriminelen, in principe als een vorm van pragmatisch sanctiebeleid 
(Van Stokkom 1999, p. 42). In het voorgaande heb ik nu juist proberen aan te tonen 
dat de lijn tussen harde en zachte straffen bepaald niet parallel loopt met die tussen 
ernstige en minder ernstige delictplegers en zelfs niet met die tussen gevaarlijke en 
minder gevaarlijke delinquenten, zoals de theorievorming rond de risicosamenleving 
lijkt te suggereren. De verklaring voor de toepassing van uitsluitende dan wel inslui-
tende sanctievormen moet veel meer gevonden worden in de kracht van wereldwijde 
maatschappelijke uitsluitingsprocessen van bepaalde groepen en het mechanisme 
kansrijke delictplegers voorrang te geven boven kansarme. Tegen deze praktijk zijn 
zowel praktische als principieel-juridische argumenten aan te voeren.

Voor wat betreft het praktische bezwaar: Ik heb in deze rede niet alleen de verhar
ding van het strafklimaat willen benadrukken, maar juist ook willen laten zien dat er 
gelijktijdig steeds weer nieuwe initiatieven genomen worden om strafrechtelijke inter
venties te ontwikkelen die een positieve uitwerking hebben op gedrag en de positie 
van de delictpleger in de samenleving verbeteren. Desondanks is het nogal onlogisch 

26 Maar, stelt Bottoms al in 1977: ‘if this bifurcation is to be the keystone of future policy, it only raises the more 
starkly the problem as to what and who are to be deemed to be “grave crimes” and “serious offenders”. And there 
is at present no hint of any adequate theoretical justification in this area’ (Bottoms 1977, p. 91).
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en contraproductief wanneer onderzoek keer op keer aantoont dat sancties die pri
mair worden ingezet om de recidive te verminderen, overwegend worden toegepast op 
delictplegers die ze het minste nodig hebben. Even contraproductief, om niet te zeggen 
immoreel, is het voor strafbare feiten veroordeelde vreemdelingen geen Nederlands te 
leren of andere activiteiten aan te bieden die hen voorbereiden op de terugkeer naar 
welk land ook, onder het mom dat ze na hun detentie het land moeten verlaten, terwijl 
onderzoek keer op keer aantoont dat een substantieel deel uiteindelijk in Nederland 
blijft  en de Hoge Raad deze redenering al in 1987 naar de prullenbak heeft verwezen 
(Boone & Kox 2012).

Tegen sommige uitwassen van de sanctietoepassing, zoals hierboven beschreven, 
zijn tal van juridische bezwaren aan te voeren en ook aangevoerd. ‘To do justice to 
the ultraother, we need to put rights at the centre of our models of justice’, zegt 
Hudson terecht (Hudson 2003, p. 213), en ook Snacken doet de oproep human rights 
instrumenten in te zetten om tot een meer reductionistische strafrechtelijke politiek 
te komen (Snacken 2010, p. 275). Een overkoepelend argument tegen de vorm die 
bifurcation in Nederland heeft aangenomen, vind ik in het recht op resocialisatie. 
Hoeveel omstreden is zo’n recht rechtstreeks af te leiden uit artikel 10 lid 3 van het 
Internationaal Verdrag Inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, een artikel waarop 
Nederland geen voorbehoud heeft gemaakt.27 In Nederland wordt resocialisatie pri
mair benaderd als een doel van straffen. Die benadering maakt de constatering dat 
het moet worden afgeschaft of bijgesteld voor bepaalde groepen als het onvoldoende 
wordt bereikt, al snel tot een legitieme redenering. Ik heb echter niet zo op inslui
tende sanctievormen gehamerd, omdat ik per se geloof dat die een substantiële bij
drage leveren aan het terugdringen van recidive, de enge betekenis die meestal aan 
het resocialisatiestreven wordt gegeven. De succespercentages die worden behaald, 
zijn meestal bescheiden,28 en dat verbaast niet als men daarbij in ogenschouw neemt 
in welke miserabele toestand veel personen zich bevinden die met het strafrecht in 
aanraking komen, zoals hiervoor geschetst. Los van het te behalen effect pleit ik voor 
de erkenning van een recht op resocialisatie, zoals dat al door het Duitse Federale 
Constitutionele Hof in 1973 is gedaan. Het hof baseerde die erkenning op het grond
wettelijk erkende recht van menselijke waardigheid en vrijheid van ontplooiing en op 
de verplichting van de staat om die personen in de samenleving bij te staan die ‘van
wege hun persoonlijke zwakheid, schuld, onvermogen of sociale achterstelling werden 
beperkt in hun maatschappelijke ontwikkeling’. Tot die groep rekende het hof ook 
gedetineerden en  exgedetineerden (Morgenstern 2011, p. 2122). Erkenning van een 
dergelijk recht lost de problemen die zich voordoen bij de realisatie ervan natuurlijk 
niet op, maar maakt wel dat personen niet zomaar van resocialiserende inspanningen 

27 Met dank aan Gerard de Jonge.
28 Hermanns (2009) noemt een reductie van recidive van 8,2% voor de meest succesvolle interventies. 
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kunnen worden uitgesloten met het argument dat ze niet tot een bepaalde doelgroep 
behoren of geacht worden hun kansen te hebben verspeeld.

Afsluiting

Kunnen we er iets aan doen, was de laatste vraag die ik in de inleiding stelde. Ik ben 
een universitair onderzoeker en de universiteiten bevinden zich in financieel moeilijk 
vaarwater, dus mijn antwoord ligt voor de hand: meer onderzoek. Samen met mijn stu-
denten, junior-onderzoekers, toekomstige promovendi, binnenlandse en buitenlandse 
collega’s hoop ik in de komende jaren meer onderzoek te doen naar de processen van 
insluiting en uitsluiting, langs de lijnen zoals uiteengezet. Ook door onderzoek te doen 
naar de verschijnselen die in tegenspraak zijn met de tendensen die ik hiervoor heb 
geschetst, want daar ben ik het afgelopen halfuur niet aan toegekomen.

Dankwoord

Het protocol van de Rijksuniversiteit Groningen schrijft voor dat aan het eind van een 
oratie niet bedankt mag worden, zoals dat wel gebruikelijk is aan alle andere univer-
siteiten. Ik heb gevraagd waarom dat zo is. Het bleek dat in het verleden benoemde 
hoogleraren ellenlange dankwoorden uitspraken en dat wilde men voor de toekomst 
voorkomen. Dat doel onderschrijf ik, ik zal daarom kort bedanken. Het bestuur van 
de Rijksuniversiteit Groningen bedank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Berend 
Keulen voor zijn uitnodiging in Groningen te solliciteren. Esther Gerringa en Martina 
Althoff voor de geestelijke en fysieke ondersteuning bij het voorbereiden van deze dag. 
Dina Siegel en Francois Kristen voor de warme en ongecompliceerde wijze waarop 
jullie mijn benoeming hebben verwelkomd en mogelijk gemaakt. Constantijn Kelk, 
opnieuw ben je aanwezig op een belangrijke dag in mijn loopbaan, ondanks een hape-
rende gezondheid. Ik ben er trots op jouw promovendus te zijn. Martin Moerings ben 
ik in zekere zin altijd als mijn dagelijks begeleider blijven beschouwen. Eerder dan 
ikzelf zagen jullie in dat dit de beste leerstoel voor mij was. Kristel Beyens en Jolande 
uit Beijerse bedank ik voor het kritisch lezen en becommentariëren van een eerdere 
versie van deze rede. Lieve Boes. Ondanks jou, schreef ik in het voorwoord van mijn 
proefschrift en dat vond niet iedereen leuk. Dat jij er hartelijk om kon lachen, gaf me 
het vertrouwen dat onze toen prille relatie nog wel even voort zou duren, maar de 
woorden van toen zou ik nu niet meer in mijn mond durven nemen. Lieve Belle en 
Parel. Jullie zijn natuurlijk de boeven die voor mij op de eerste plaats komen.

Ik heb gezegd.
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