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Bestraffen of bijleggen?
Eerherstel voor liet krstelreck
Recensie van: BAS VAN STOKKOM (red.) (2004) Straf en herstel Ethische reflecties
over sanctiedockindm. Amsterdam, Boom Juridische Uitgevers.

Strenger straffen! Grotere pakkans! Niet
meer gedogen! Veiligheid eerst! Dat is de
boodschap die we de laatste jaren, horen
van de zijde van politie en (vooral) justitie. Deze repressieve geest moet een. einde
maken aan de malaise die over ons kwam.
door het naïeve geloof dat de 'linkse kerk'
stelde in de goedheid van. de mens. In de
rechtshandhaving is men nog volop bezig
met het opruimen van 'de puinhopen.
van paars'', zo lijkt het wel
Vraagtekens stellen bij deze repressieve geest is niet hetzelfde als ontkennen dat er problemen bestaan met criminaliteit of, vooruit dan maar, met
'normen en waarden'. Er is weinig reden
om aan te nemen dat de inbreuk, door
blauwe én witte boorden, op andermans
rechten significant zal gaan verminderen de komende tijd. Wel. is er reden, om
na te denken over nut en nadeel van.
straf, als adequate reactie op ernstige
normoverschrijdingen.
Maar wie zou menen dat op de
departementen, strafrecht en. criminologie van de Nederlandse universiteiten
een druk beraad plaatsvindt over grondslagen en legitimering van. ons strafrecht,
vergist zich. Kritische, filosofische reflec-

tie op theorie en praktijk van het strafrecht is een ondergeschoven kindje. Het
belangrijkste, maar eigenlijk ook wel het
enige, recente werk op dit gebied is het
magnum opus van René Foqué en Joest
't Hart, Instmmentalkeit en rechtsbescherming,
dat in 1990 verscheen. Met verwijzing
naar onder meer Jurgen Habermas, Paul
Ricoeur, Cornelius Castoriadis en Ronald
Dworkin analyseren de auteurs hier recht
als een praktijk die op contrafactische
wijze de grondstructuur van het maatschappelijk leven realiseert en tegelijk de
vrijheid van de burger garandeert. Het
biedt daarbij bescherming tegen zowel
politiek als ideologie, niet in de laatste
plaats door de 'open ruimte' die wordt
gecreëerd door de onderbepaaldheid van
(rechts)begrippen.
De bundel Strofen herstel bevat niet
zo'n grondslagenonderzoek, maar wel
wordt in een vijftiental essays uitvoerig
gereflecteerd op nut en nadeel van straf
Interessant is dat de kring van auteurs,
hoofdzakelijk afkomstig uit cri.minologie
en (strafrecht, naast Nederlanders ook
de nodige Vlamingen telt. De invalshoek
van de artikelen is vooral sociaal-wetenschappelijk en juridisch, zeker in verge-
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lijking met bijvoorbeeld lmtmmen.talm.it
en rechtsbescherming. Ik vraag me ook af of
de ondertitel 'Ethische reflecties over
sanctiedoeleinden' wel helemaal terecht
is. Er vindt wel reflectie plaats op bijvoorbeeld dader en slachtoffer, maar die
is meestal toch eerder sociaal-psychologisch en sociaal-wetenschappelijk van
aard dan filosofisch-ethisch. Maar ook.
de titel zette mij even op het verkeerde
been. Bij 'straf en herstel' dacht ik wel
aan een. kritische beschouwing over theorie en praktijk van het strafrecht, maar
ik had niet verwacht dat de bundei
exclusief een. discussie rond het 'herstelrecht' zou. behelzen.
Wat is herstelrecht? Het klassieke,
strafrecht is bovenal, formeel en processueel van. aard en (te) sterk gericht op de
dader; in die zin staat het nog in de traditie van Kant en Hegei, zij het gematigd door allerlei sociale motieven, zoals
resocialisatie. In het herstelrecht daarentegen staat niet de dader centraal maar
de vraag welke schade is aangericht en.
hoe deze kan worden hersteld. In principe komen alle vormen van schade, leed
en onrust daarvoor in aanmerking. Op
herstel gerichte acties zijn bijvoorbeeld:
excuses, teruggave, reparatie, vergoeding
en compensatie (70). Het idee van herstelrecht vindt weinig aanhangers onder
mainstream strafjuristen, maar meer
onder criminologen, rechtssociologen en
bijvoorbeeld aanhangers van het abolitionisme. Zij wijzen er vanuit theoretisch
perspectief op dat het strafrecht hooguit
een noodzakelijk kwaad is en dat er
geen consistente theorie aan. het huidige
straffen ten grondslag ligt. In pragmatisch opzicht voeren zij aan dat het huidige strafrechtsysteem nauwelijks nog

aan zijn. doel, het terugdringen van. crimineel gedrag, beantwoordt; het wordt
overbelast en loopt vast.
Wat is de concrete aanleiding om het
herstelrecht zo prominent onder de "
aandacht te brengen? Samenstelier Bas
van Stokkom noemt in zijn inleidende
beschouwing drie redenen: de verschuiving van een dadergericht correctieperspectief naar een veiligheidsgericht controleperspectief, de toegenomen complexiteit van het sanctiestelsel, en. het
falen van het strafrecht, en de toegenomen aandacht voor het slachtoffer. Het
eerste punt echter wordt in. de bundel
bewust buiten beschouwing gelaten (5).
Het tweede, het falende strafrecht, blijkt
vooral een symptoom te zijn van een
fundamenteler probleem: het ontbreken van een consistente morele legitimatie van het huidige strafsysteem. Dat
het herstelrecht nu in beeld komt als
alternatief voor het falende strafrecht,
lijkt me echter niet primair het gevolg
van een fundamentele herbezinning op
de betekenis van straf maar eerder een.
kwestie van institutionele efficiency:
ontlasting van het justitieel apparaat.
Ook de derde verklaring, de toegenomen aandacht voor het slachtoffer, kan
voor een deel burcaucratisch-institutioneei worden begrepen, namelijk als uitvloeisel van een kaderbesluit van de EU
inzake de status van het slachtoffer in de
strafprocedure (5). Maar deze kwestie leeft
zeker ook buiten de Brusselse burelen,
getuige het succes van Hans Boutelliers
boek De veily heidsutopie (2002), waarin we
naast een mooie analyse van het hedendaagse veiiigheidsgeioof ook een aanzet
tot een 'moraal van slachtofferschap' vinden. Volgens Boutellier is het slachtoffer

het. 'prototypische figuur van de publieke moraal in. de huidige conditie van de
samenleving als 'veiligheidsutopie'.
Mensen worden daarin heen en weer
geslingerd tussen vitaliteit en veiligheid,
tussen 'grenzeloze expressie' en 'onbestemde vrees'; en zij vestigen hun hoop
erop dat deze restloos verzoend kunnen
worden. Morele consensusvorming voltrekt zich aldus in termen van slachtofferschap.
In zijn eigen bijdrage aan de onderhavige bundel gaat Boutellier (gelukkig)
niet verder door op deze twijfelachtige
morele theorie, maar analyseert hij de
'beschavingspretenties' van. het strafrecht. Die zijn dubbelzijdig: enerzijds
het kanaliseren van wraak, anderzijds
het tegengaan van verontschuldiging en
lankmoedigheid ten opzichte van crimineel gedrag. Strafrechtspleging moet
het midden houden tussen deze twee
doelen. Wat kan hierin de rol van herstelrecht zijn? Herstelrecht is mede
omstreden omdat hiermee het conflict
uit handen van de neutrale vertegenwoordigers van de rechtsstaat - politie,
justitie - wordt weggehaald en teruggegeven aan de samenleving zelf; enigszins
analoog aan de wijze waarop een referendum het oordeel weghaalt bij de
volksvertegenwoordigers en teruggeeft
aan 'het volk zelf. In beide gevallen
wordt de representatie vernietigd,
inclusief de deliberatieve en dempende
functie daarvan.
Boutellier verklaart daarom, terecht
de opkomst van het herstelrecht uit
individualisering en horizontalisering
van de cultuur: een delict wordt steeds
meer gezien als een keuze, waarvoor verantwoording dient te worden afgelegd -

niet alleen ten overstaan van de rechter,
maar ook van slachtoffer en burgers (36}.
Maar omdat ons strafproces eenvoudig
niet geschikt, is voor herstel, vergeving
of genoegdoening, kan het herstelrecht
alleen een. legitieme plaats vinden, volgens Boutellier, in vormen van bemiddeling buiten het strafproces om.
Daarmee zijn we bij de belangrijkste
principiële discussie rondom herstelrecht beland: vormt het een volwaardig
alternatief voor het traditionele strafrecht, of slechts een aanvulling daarop?
De pleitbezorgers voor herstelrecht in
deze bundel. Lode Waigrave uit Leuven,
John Blad van de Erasmus Universiteit
en. Hendrik Kaptein van de UvA, karakteriseren het herstelrecht wel degelijk
als een volwaardige optie. Waigrave is
daarin het meest expliciet: als een sociaal constructief oplossingsmodel (het
herstelrecht dus) botst met bepaalde
rechtsprincipes, dan moet niet dat
model worden ingeperkt, maar moeten
rechtsprincipes worden aangepast (8j).
Blad is iets voorzichtiger; hij brengt
vooral argumenten naar voren waarom
niet alleen van. het traditionele strafrecht maar ook van herstelrecht de
'algemeen preventieve werking' kan uitgaan die iedere rechtsstaat uiteindelijk
nodig heeft. Van de drie overtuigde
Kaptein. mij, juist door zijn radicale
retoriek ('alles is beter dan misdaad en
straf, 125), het minste.
De vier critici brengen hier onder
meer tegenin dat herstelrecht in feite
een. privatisering van. het strafproces inhoudt, dat het de distantie en de procedurele waarborgen ondermijnt die
rechtsvervolging in een rechtsstaat: kenmerken, dat lang niet alle rechtsinbreu-
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ken zich lenen voor de herstekechtelijke
benadering en dat het strafrecht ook een
belangrijke symbolische betekenis
heeft. Om zulke redenen menen zij dat
herstelrecht hooguit een aanvulling op
het strafrecht kan zijn.
Met name Ido Weijers en Ybo
Burama wijzen er verder in hun bijdragen terecht op dat het herstelrecht wel
erg slachtoffergericht is. Enerzijds verschaft het aan de slachtoffers de moral high
ground, wat de tendens naar de 'siachtoffercultuur' die Boutellier beschrijft alleen
maar versterkt.
Anderzijds eist het juist veel van slachtoffers. Zij moeten de confrontatie met
daders aangaan en hun wraakgevoelens
grotendeels terzijde stellen; zelfs zou van
een breed ingevoerd herstelrecht de suggestie kunnen uitgaan dat men daders
behoort te vergeven (Buruma, 165). Samengevat wijst het herstelrecht te veel het
slachtoffer aan als enige (morele en juridische) 'eigenaar' van het leed dat rechtsinbreuken veroorzaken (164).
In zijn Veilig heidsutopie pareerde
Boutellier dit soort kritiek op de slachtofferidenriteit door een nieuwe norm in
te voeren: het 'geëmancipeerde slachtoffer', dat zich redelijk, en zelfs 'ironisch',
weet te verhouden tot de inbreuken op
zijn vitaliteit. Dat stond echter op
gespannen voet met zijn eigen verwerping in dat boek van rationaliteit als
basis van de moraal. De vraag is daarom
in hoeverre hedendaagse slachtoffers (en.
daders, trouwens) aan die maatstaf van
emancipatie voldoen - ofwel door ratio,
ofwel door literaire sensibiliteit a la
Rorty of Nussbaum. Of misschien hebben zij zelfs beide wel nodig: zowel inlevingsvermogen in de ander als een

begrip van de eigen en. andermans status van rechtssubject.
Ik geef de critici gelijk dat dit te veel.
gevraagd is. Enerzijds van. hedendaagse
slachtoffers, die vaak zullen worden.
gemotiveerd door een soort fortuynistisch revanchisme, of gewoonweg door
de verleiding anderen aansprakelijk te
stellen voor eigen leed. Maar anderzijds
ook van veel van. de herstelrechtsympathisanten zelf. Dat is namelijk niet een
hechte groep gelijkgestemden, maar eerder een bonte coalitie van communitaristen (die een 'responsief recht' voorstaan), abolitionisten (die het strafrecht
willen afschaffen), anarchisten (die ieder
gezag verwerpen), reclasseerders (die
tegen marginalisering en uitsluiting strijden) en. foucaultianen (die gevangenisstraf zien als een vorm van disciplinering). Wat dat betreft lijkt de beweging
voor herstelrecht op die voor andersglobalisering: breed, maar uiterst divers in
zowel diagnose als therapie.
Het is dan. ook geen toeval dat de
bundel geen afsluitend, evaluerend,
essay bevat. Het is 'aan. de lezer om. de
balans op te maken' (18). Goed dan: ik
geef samensteller Van Stokkom gelijk
dat de belangrijkste tekortkoming van
het herstelrecht ligt in de geringe
rechtsstatelijke doordenking en. dat de
belangrijkste kracht ligt in een aanzet
tot 'hermoralisering' van conflictafhandeling en. sanctionering (18-19). Van
zowel zwakte als kracht geeft deze bundel een goed overzicht. Ik vind tot slot
wel (met Boutellier) dat zij daarbij te
nauw aansluiting blijft zoeken bij strafrecht en strafproces, en bij het slachtofferdenken. Herstelrecht betekent voor
mij ook: herstel van rechtssubjectiviteit

van burgers. En dat impliceert voor een
belangrij k deel juist niet een slachtofferidentiteit aannemen en zich tot het
rechtssysteem wenden, maar zichzelf en
anderen overtuigen hukai het recht te
blijven, gebruik te maken van de con-

flictoplossende
mogelijkheden van.
individu en samenleving. Maar juist
daarom is het belangrijk dat het herstelrecht ook buiten, de kring van strafjuristen en criminologen een bredere
bekendheid verwerft.

\
g
• m
.
m
m
m
3
O

OQ

m
3

103

Krisis 2005 [ 2
Recensie

