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Het is een lovenswaardige Nederlandse traditie dat onderzoekers die de titel van
hoogleraar verwerven hun plannen voor toekomstig onderzoek uiteenzetten in
een oratie. Dit is een unieke gelegenheid voor onderzoekers om stil te staan bij de
richting die ze de komende jaren aan hun onderzoek willen geven. Dit vergt moed
en inzet, waar Belgische hoogleraren ook een voorbeeld aan zouden mogen
nemen. Paul Nieuwbeerta is een hardwerkend onderzoeker met veel plannen, die
hij tot tweemaal toe uiteenzet in opeenvolgende oraties ter gelegenheid van zijn
benoeming tot hoogleraar, in 2007 aan de Universiteit Utrecht en vijf jaar later
nog eens aan de Universiteit Leiden. In zijn tweede oratie geeft Nieuwbeerta trou-
wens een mooie definitie van wat een oratie is: ‘Bij een gewoon college vertellen
we studenten meestal wat we weten. Bij een oratie vertellen we over wat we nog
niet weten, maar waarover we graag meer zouden weten’ (Nieuwbeerta, 2012, 5).
Uit zijn oraties en ook uit zijn indrukwekkende lijst publicaties die de volgende
jaren het licht zien blijkt dat Nieuwbeerta gestaag en systematisch te werk gaat bij
de uitvoering van zijn plannen.

Hoewel in de titels van de vakgebieden waarin Nieuwbeerta wordt aangesteld als
hoogleraar het woord penologie niet voorkomt, is zijn onderzoeksdomein bij uit-
stek het speelveld van penologen, namelijk het straffen. En terwijl in zijn eerste
oratie de ontwikkeling van levenslopen en criminele carrières als eerste onder-
zoeksvraag naar voren wordt geschoven, verplaatst zijn aandacht zich met de
jaren steeds meer naar de strafrechtspleging en haar effecten en pleit hij in 2012
uitdrukkelijk voor een geïntegreerd wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar
de oplegging, uitvoering en effecten van straffen. In 2012 is hij dus veel ambitieu-
zer dan in 2007. Hij wenst zich te richten op alle mogelijke strafuitkomsten én
alle betrokken actoren, zowel in de fase van de strafoplegging als in die van de
strafuitvoering. Het ketendenken is in beleidskringen al veel langer gangbaar en
ook Nieuwbeerta stelt vast dat de verschillende niveaus in de strafrechtelijke
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keten niet altijd zo goed op elkaar zijn afgestemd. Hij verwijst hier bijvoorbeeld
naar de vaststelling dat door rechters opgelegde gedragsinterventies binnen het
kader van een korte gevangenisstraf regelmatig feitelijk niet kunnen worden uit-
gevoerd. Vanuit een geloof in een rationele, effectieve en efficiënte aanpak van
criminaliteit door middel van de strafrechtspleging ziet hij dit als problematisch.
Ook op andere vlakken is Nieuwbeerta erg ambitieus. Hij wenst de strafrechts-
pleging op internationaal – en minstens Europees – vergelijkend niveau te onder-
zoeken, wenst hierbij innovatieve onderzoeksmethoden en strategieën te ontwik-
kelen en wenst te streven naar multidisciplinaire theorievorming. Hij wenst zijn
onderzoek ook uit te voeren in samenspraak tussen wetenschap en de beleids-
praktijk.

Gezien de beperkte ruimte richten we deze bespreking enkel op zijn gevangenis-
onderzoek.

De geboorte van het Prison Project

Nieuwbeerta eindigt zijn eerste oratie uit 2007 met een bekentenis, waarin hij
zich nadrukkelijk profileert als ambitieuze wetenschapper die luidop durft te dro-
men. Hij wil graag – samen met andere onderzoekers – de komende jaren ‘een
grootschalig panelonderzoek opzetten, waarin ze personen over een lange periode
van hun leven volgen. Hij denkt hierbij aan gedetineerden, niet-gedetineerden,
hun ouders, kinderen, partners, vrienden en werkgevers.’
Nieuwbeerta is niet alleen een dromer, maar ook een man die zijn dromen weet te
realiseren, daarenboven goed weet te verpakken en te verkopen, wat in deze tij-
den steeds belangrijker wordt. Hij slaagt erin een VICI-beurs bij de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te verwerven. Zijn droom
krijgt de wervende naam ‘Prison Project’,1 en hiermee slaagt hij er samen met zijn
mede-projectleider Anja Dirkzwager in een groep van meer dan tien onderzoekers
te verenigen rond onderzoek naar de effecten van detentie op de sociaaleconomi-
sche situatie van gedetineerden, op hun kansen op trouwen/scheiden (wat een erg
conventionele interpretatie is van hedendaagse samenlevingspatronen, die vol-
gens ons niet zo goed past bij de levensstijl van de gemiddelde gedetineerde), op
hun gezondheid, op hun sociale netwerken en op het welzijn van de partners en
kinderen van gedetineerden. Het is de grote verdienste van Nieuwbeerta (en
Dirkzwager) om dit grootscheepse langetermijnproject te durven uitdenken en uit
te voeren. Weinigen doen hem dat na. Tussen oktober 2010 en maart 2011 wor-
den ongeveer 1.900 gedetineerden gevolgd die verblijven in huizen van bewaring.
De gedetineerden moeten in Nederland geboren zijn en gedurende twee tot
drie weken in voorlopige hechtenis zitten. Verder lezen we op de website van het
Prison Project dat de eerste meting bestaat uit een gestructureerd interview en
een vragenlijst. Aan het interview namen 1.909 gedetineerden (69 procent van
het totaal aantal benaderde gedetineerden) deel, en 1.764 gedetineerden (64 pro-
cent) vulden ook de vragenlijst in. Vervolgens zijn er nog vragenlijsten ingevuld

1 Zie voor meer informatie www.prisonproject.nl/index.html., geraadpleegd op 7 juli 2014.
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door dezelfde gedetineerden die zich drie, negen en achttien maanden na binnen-
komst nog in het huis van bewaring bevonden. Ook worden alle gedetineerden
die deelnamen aan het eerste interview, zes en 24 maanden na vrijlating opnieuw
benaderd voor een gesprek. De deelnemers worden dus gedurende enkele jaren
gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na
afloop van hun detentie. Er wordt bovendien gebruikgemaakt van gegevens uit
bestaande registratiesystemen. Naast de levensdomeinen van gedetineerden en
partners wordt ook informatie over kenmerken van de detentiesituatie (o.a.
detentieregime, misdragingen, deelname aan gedragsinterventies, bezoek)
verzameld. Daarnaast is informatie verzameld over factoren die mogelijk kunnen
verklaren waarom detentie van invloed is op de verdere levensloop van ex-
gedetineerden (o.a. stigmatisering, zelfcontrole, sociaal kapitaal, criminele
houdingen en copingstijl).

Nieuwbeerta en Dirkzwager leiden het Prison Project volgens de vereisten van het
hedendaagse wetenschapsbedrijf. Met de regelmaat van de klok worden inter-
nationale en nationale publicaties afgeleverd – ook in het Tijdschrift voor Crimino-
logie – en ondertussen beginnen de eerste onderzoekers hun doctorstitel te beha-
len op basis van de data van het Prison Project. Kortom, dit project kan
beschouwd worden als een schoolvoorbeeld van het hedendaagse wetenschaps-
bedrijf, dat een hoge en snelle output verwacht. Een dergelijke schaal van dataver-
zameling en kennisverspreiding over detentie is ongezien in Nederland – en ook
in België.

De heilige graal van de evidence based strafrechtspleging

Het belang van het verwerven van meer kennis over de gevangenisstraf situeert
Nieuwbeerta ten tijde van zijn eerste oratie in de explosieve toename van het aan-
tal gedetineerden2, terwijl de kennis over de effecten van de gevangenisstraf op
de levensloopomstandigheden van gedetineerden erg beperkt is. Nieuwbeerta
wijst op methodologische tekortkomingen van het huidige onderzoek en op de
noodzaak van bijkomende wetenschappelijke, empirisch onderbouwde kennis. De
kennis die hij beoogt wordt volgens hem het best verkregen via onderzoek dat
beantwoordt aan de strenge eisen van wetenschappelijk effect-onderzoek.
Wereldwijd zijn er maar enkele studies naar de effecten van de gevangenisstraf
die hieraan voldoen.3 Het quasi-experimentel onderzoeksopzet met een voor-
meting en meerdere nametingen van het Prison Project is een middel om toch een
antwoord te kunnen geven op vragen over de specifieke effecten van een detentie.
De theoretische vernieuwing die Nieuwbeerta (2012) vooropstelt, zou het best
gebeuren via integratie van inzichten uit verschillende wetenschappelijke discipli-
nes.

2 Inmiddels neemt dat aantal al jaren even spectaculair af.
3 Voor een kritische bespreking van de problemen van het gebruik van het experimenteel ontwerp

in de context van de strafrechtrechtspleging, zie Boone (2010).

Tijdschrift voor Criminologie 2014 (56) 3 111

Dit artikel uit Tijdschrift voor Criminologie is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Kristel Beyens & Miranda Boone

Terwijl Nieuwbeerta veel belang hecht aan het meest adequate onderzoeksont-
werp om effecten te kunnen vaststellen, lezen we in de oraties weinig of niets
over de vereisten die moeten worden gesteld aan de kwaliteit van de dataverza-
meling. Waarschijnlijk omdat de opvatting over de plaats van de onderzoeker en
de interactie tussen onderzoeker en onderzoekssubject in kwantificerend onder-
zoek in het algemeen minder belicht wordt, en zelfs beschouwd wordt als onwen-
selijke methodologische bias waarvan men veronderstelt dat deze door standaar-
disatie zo veel mogelijk kan worden vermeden. Onderzoek doen in de gevangenis
is echter geen sinecure en stelt hoge eisen aan de onderzoeker. In recente publica-
ties over gevangenisonderzoek is hiervoor steeds meer aandacht. Gedetineerden
en gevangenissen zijn immers specifieke ‘onderzoeksobjecten’, en dit heeft ook
invloed op de dataverzameling. Het tijdschrift Qualitative Inquiry besteedt recent
een volledig themanummer aan ‘Doing Prison Research Differently’ en belicht
onder andere het belang van emoties tijdens de interacties tussen de onderzoeker
en het onderzoeksveld. Editor Yvonne Jewkes (2014, 389) wijst erop dat ‘prisons
are intensely human environments, giving rise to acute difficulties, dilemmas,
complexities, and contradictions’. Dichter bij huis schreven Claes e.a. (2013) ook
over de uitdagingen van gevangenisonderzoek. De methodologische kwaliteit van
survey-onderzoek wordt afgewogen aan andere criteria dan die van kwalitatief
onderzoek. Elke benadering heeft haar eigen sterktes en zwaktes, die we moeten
erkennen. Maar ook vragenlijsten moeten worden afgenomen in situaties die niet
altijd evident of voorspelbaar zijn. Nieuwbeerta pleit in zijn oratie uit 2012 ook
voor innovatie van onderzoeksmethoden en -strategieën. Zijn Fly on the wall of
criminal justice-project waarnaar hij verwijst in zijn tweede oratie getuigt van zijn
openheid voor observatieonderzoek. Tot nu toe komt in de Prison Project-
publicaties de informatie over de dataverzameling en over de toegang en de con-
tacten met de gedetineerden en de partners (nog) niet aan bod. Welke problemen
hebben zich voorgedaan en op welke wijze is men hiermee omgegaan? Door wie
zijn de data verzameld? De vragenlijsten bestrijken heel wat verschillende domei-
nen, wat de afname waarschijnlijk erg lang heeft gemaakt en waarbij we ons de
vraag kunnen stellen hoe betrouwbaar de informatie is waarop de gesofisticeerde
statistische analyses vervolgens worden losgelaten. Naast de face-to-face
interviews zijn er ook vragenlijsten ingevuld door de gedetineerden zelf. Deze ver-
schillende data worden probleemloos bijeengebracht. De onderzoekers hebben
waarschijnlijk budgetgedreven keuzes moeten maken om de grote aantallen
gedetineerden te kunnen bevragen. Maar het huis is alleen stevig als de grondves-
ten dat zijn. Wij zien dan ook uit naar de aangekondigde gedetailleerde publica-
ties over de wijze van dataverzameling, de problemen die zich daarbij hebben
voorgedaan en de wijze waarop die al dan niet zijn opgelost.

De maatschappelijke impact van het Prison Project

De traditie van het gevangenisonderzoek is, zowel in België als in Nederland,
steeds gekenmerkt door een engagement van de penologische onderzoeker die
deelneemt aan het maatschappelijke en justitiële debat over de zin en onzin van
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het straffen, die opkomt voor de rechten van gedetineerden als sociaal kwetsbare
groep, die selectiviteit en wantoestanden aan de kaak wenst te stellen en oog
heeft voor ongelijke machtsrelaties in de gevangenis. Deze onderzoekers hante-
ren een sceptische blik tegenover het ‘kwaad’ van de gevangenisstraf. Deze vorm
van wetenschap bedrijven valt eerder onder wat Loader en Sparks (2013) publieke
criminologie noemen. In hun definitie van de penologie benadrukken zij dat de
discipline altijd betekenis heeft proberen te geven aan de sanctiepraktijk en her-
vormingen daarvan. In het kort komt hun redenering erop neer dat de betekenis
die de praktijk van het straffen heeft voor de penologische discipline, ook ver-
plichtingen schept voor penologen om na te denken over de maatschappelijke
betekenis van de kennis die zij produceren. Welke kennis wordt wel en niet
gebruikt door politici, beleidsmakers en praktijkmensen?

Moeten we in de verleden tijd schrijven? Hoewel Nieuwbeerta geen hoogleraar
wordt in de penologie, zal zijn onderzoek een impact hebben op dit onderzoeks-
domein. Nieuwbeerta introduceert immers een veel ‘objectievere’ en ‘afstandelij-
kere’ verhouding met zijn onderzoeksobject en spreekt zich in geen van beide ora-
ties expliciet uit over zijn visie op het gevangenisbeleid en het gebruik van de
gevangenisstraf, noch over de effecten die hij op maatschappelijk of crimineel
politiek vlak wenst te bereiken met zijn onderzoek. Waarschijnlijk is het nog te
vroeg om hierover te oordelen en wacht hij de resultaten af om zich te mengen in
het debat.
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