Vrije Universiteit Brussel

Sonja Snacken. Redelijk eigenzinnige humaniste. Un humaniste engagé. An inspiring
humanist
Beyens, Kristel; Humblet, Diete; Tubex, Hilde; Vanhouche, An-Sofie; Verfaillie, Kristof

Publication date:
2021

Link to publication

Citation for published version (APA):
Beyens, K., Humblet, D., Tubex, H., Vanhouche, A-S., & Verfaillie, K. (editors) (2021). Sonja Snacken. Redelijk
eigenzinnige humaniste. Un humaniste engagé. An inspiring humanist. VUBPRESS.

Copyright
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form, without the prior written permission of the author(s) or other rights
holders to whom publication rights have been transferred, unless permitted by a license attached to the publication (a Creative Commons
license or other), or unless exceptions to copyright law apply.

Take down policy
If you believe that this document infringes your copyright or other rights, please contact openaccess@vub.be, with details of the nature of the
infringement. We will investigate the claim and if justified, we will take the appropriate steps.

Download date: 09. Jan. 2023

Sonja Snacken
Een redelijk eigenzinnige humaniste
Un humaniste engagé
An inspiring humanist

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 1

24/08/2021 15:58

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 2

24/08/2021 15:58

SONJA SNACKEN
Een redelijk eigenzinnige humaniste
Un humaniste engagé
An inspiring humanist
Kristel Beyens
Diete Humblet
Hilde Tubex
An-Sofie Vanhouche
Kristof Verfaillie (Eds.)

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 3

24/08/2021 15:58

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License. To view a copy of this license,
visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DOI: 10.46944/9789461172242

Cover illustration: Jan Snacken
Cover design: KIKERVIZ
Book design: theSWitch, Antwerpen
© 2021 VUBPRESS Brussels University Press
VUBPRESS is an imprint of ASP nv
(Academic and Scientific Publishers nv)
Keizerslaan 34
1000 Brussel
Tel. + 32 (0) 2 289 26 50
Fax + 32 (0) 2 289 26 59
E-mail info@vubpress.be
www.vubpress.be
ISBN 978 94 6117 028 6 (Print)
ISBN 978 94 6117 224 2 (ePDF)
ISBN 978 94 6117 225 9 (epub)
NUR 821
Legal deposit D/2021/11.161/012

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 4

24/08/2021 15:58

Sonja Snacken, gewoon hoogleraar criminologie en vice-rector internationalisering,
Vrije Universiteit Brussel, 2018

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 5

24/08/2021 15:58

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 6

24/08/2021 15:58

Table of Contents
Foreword by rector Caroline Pauwels

11

Voorwoord door rector Caroline Pauwels

13

Introduction: a liber amicorum/arum for an ‘inspired’ humanist
Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex, An-Sofie Vanhouche
and Kristof Verfaillie

17

Inleiding: een liber amicorum/arum voor een ‘redelijk
eigenzinnige’ humaniste
Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex, An-Sofie Vanhouche
en Kristof Verfaillie

23

ENGLISH CONTRIBUTIONS
Human rights, European law and prisons: Sonja’s contribution to
the prison field
Gaëtan Cliquennois

33

Short-term imprisonment and the ‘reductionist’ approach
Frieder Dünkel

39

An appreciation of Sonja Snacken
Richard Harding

55

Resisting punitiveness: An academic activist in Europe
Susanne Karstedt

59

A dialogue with Europe – regarding Spanish Prisons
Elena Larrauri

64

7

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 7

24/08/2021 15:58

Een redelijk eigenzinnige humaniste

A criminological role model: Lessons in resisting punitiveness
Fergus McNeill

72

The spatial dimension of justice: A reflection on prostitution in
Brussels
Lucas Melgaço and Els Enhus

77

What really matters: Dignity, prisons and Sonja
Christine Morgenstern

87

Dignity and respect for rights: Reflections on Sonja’s impact on
penal policy
Mary Rogan

90

Sonja Snacken: European penology, an incomplete project
Jonathan Simon

93

Resisting punitiveness ‘in’ and beyond Europe: The best and
worst of times?
Richard Sparks

94

Professor Sonja Snacken and her contribution to the Council of
Europe standard-setting in the field of prisons and probation
(2001-2012)
Ilina Taneva

101

When short and long-term sentences meet
Hilde Tubex

106

Imprisonment and human rights
Dirk van Zyl Smit

110

CONTRIBUTIONS FRANCAISES
Le COVID-19, miroir grossissant du problème carceral
Yves Cartuyvels

119

Regarder les personnes détenues
Dan Kaminski

131

8

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 8

24/08/2021 15:58

Table of contents

Turquie, Tchétchénie, België, même combat ? Les déclarations
publiques du Comité européen pour la prévention de la torture
Philippe Mary

142

NEDERLANDSTALIGE BIJDRAGEN
Brief aan Sonja
Aline Bauwens

151

Sisters in crime: Herinneringen aan mijn promotor
Kristel Beyens

153

Mensenrechten en democratie als graadmeter voor het punitieve
klimaat in een land
Miranda Boone

161

Reflecties over vreemdelingendetentie op basis van Sonja’s werk
Lars Breuls

169

Three little birds saying ... this is my message to you
Casier Ineke, Devynck Caroline en Humblet Diete

176

Inspiring Power Girl
Hélène Casman

182

De verbeelding van de werkelijkheid. Een reflectie over
wetenschap en fotografie
Jenneke Christiaens

185

Van student tot collega van Sonja Snacken in de driehoek Gent,
Brussel en Antwerpen
Marc Cools

188

Hill Street Blues: Reflectie over de politie als onderzoeksobject
Sofie De Kimpe

192

Innemende verontwaardiging
Wim Distelmans

204

9

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 9

24/08/2021 15:58

Een redelijk eigenzinnige humaniste

Age matters, but how? Over Sonja Snacken, mensenrechten en
leeftijd
Els Dumortier

207

Compagnon de route
Christian Eliaerts

211

Mensenrechten: een seculiere religie met juridische koevoeten?
Serge Gutwirth en Paul De Hert

215

Academische discussies over ‘comparative humane prison law’ ter herinnering aan interessante en leerzame seminars
Constantijn Kelk

247

Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent…
Kristine Kloeck

254

Sonja: een gedreven professioneel rolmodel
An Raes en Veerle Berx

259

Brief aan een professor
Micheline Rooselaers

263

De onnozele etnocriminoloog
Veerle Van Gijsegem

265

Waarden in een waardeloze situatie: Reflecties op de Basiswet
gevangeniswezen van bevriende penologen die werken en leven in
de gevangenis
An-Sofie Vanhouche, Eric De Bolle, Sofie De Bus, Eldi Edame,
Georgy Janssens, Lieven Muësen, Jana Robberechts

271

Efficiëntie versus illusies: maakt dat het verschil bij het
gevangenisbeleid in de Lage Landen?
René van Swaaningen

280

Hebben verlichtingsideeën (nog) een plaats in het
veiligheidsbeleid?
Kristof Verfaillie

288

Curriculum Vitae van Prof. Dr. Sonja Snacken

297

10

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 10

24/08/2021 15:58

Foreword by Rector Caroline Pauwels
In September 2016, I took office as rector of the Vrije Universiteit Brussel.
As rector, you assemble a policy team, which includes your vice-rectors. The
composition of such a team is a delicate matter because it requires you to
balance different fields. There was little doubt in my mind about the person
I wanted to entrust with the mandate of vice-rector for internationalization:
I immediately thought of Sonja Snacken.
There were several reasons for this. A first criterion for me was that vicerectors must first and foremost have an excellent track record in their field.
As vice-rector you are a point of reference, and if you have proven yourself
in your field, the willingness to listen to you grows. Sonja had that authority.
She is widely praised, both nationally and internationally, for her expertise,
as is reaffirmed in many of the contributions in this liber amicorum.
That international recognition and experience was a second criterion, for
all vice-rectors of course, but perhaps even more so for the choice of the vicerector for internationalization. A scholar who only knows her own university, lacks perspective. Anyone who wants to make university policy, should
also see how things work in other institutions, at home and abroad. Sonja
Snacken passed this test with flying colours. During her academic career,
Sonja regularly visited universities abroad for shorter or longer periods of
time. Those experiences are extremely important for a university policymaker: knowing that there is a world out there where things are perhaps not
necessarily better, but certainly different. Only by being able to compare do
you learn how things work and how, if need be, you can make them better.
A third criterion was crucial to me. Internationalization is a top priority
at most universities around the world. This is, or should be, self-evident: academic life transcends national borders. Every university should therefore
place internationalization high on its agenda. For these reasons I was looking for a vice-rector for internationalization who, together with me and the
other vice-rectors, would work on firmly embedding our university in broad
international networks. In Sonja I found my ‘compagnon de route’.
More than that, and that was my fourth and last criterion, I also found
in Sonja a kindred spirit with regard to what in recent years has become one
of the fundamental principles of our international policy: respect for human
rights. When the Berlin Wall fell, there was a certain euphoria. Not only in
society, but also in science. We hoped that the borders between East and
11
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West would disappear. Europe would be united. The division of the world
during the Cold War would be a thing of the past. Countries would steadily modernize and become democratic; the struggle of ideologies would be
a thing of the past.
Today, however, times are changing. The democratization of the world
seems to have come to a halt. In countries like Russia, Turkey, Poland and
Hungary, there is a clear tendency toward authoritarianism. In China, the
regime is tightening political control mechanisms. We are seeing a rise of
populism and right-wing extremism in established democracies. Countries
are establishing borders and turning their backs to the world. Nationalism
seems to reign supreme around the world. This is the political climate in
which universities are trying to internationalize today.
It was crucial to me that the international policy of the VUB would
not allow itself to be carried away on the stream of these geopolitical
developments, but would sail its own course, based on a fundamental respect
for human rights. These past years, we have had to deal with a number
of serious challenges in this respect. Right after taking office, Sonja and I
witnessed the attempted coup in Turkey and the subsequent repression in
which thousands of academics lost their jobs or were arrested. We faced a
dilemma that would become a recurrent theme: should we continue to
cooperate with countries where there is no academic freedom?
With Sonja, I was confronted with the terrible case of our colleague
Ahmadreza Djalali, sentenced to death in Iran. Together we took the first
steps in a struggle that continues unabated to this day, against the inhumane
conditions of his detention and for his release. With Sonja I also had the
first conversations about what our attitude should be towards the Chinese
Confucius Institutes, with whom we have since ceased all cooperation.
In addition to all of the qualities that made her a great vice-rector, I want
to add that Sonja has always been a role model to me. And she remains so
today. She is someone who is fully committed to her work and to the people
around her. Sometimes at her own expense.
Due to circumstances, Sonja had to end her mandate as vice-rector
for internationalization earlier than planned. It was a great loss, because
together we undoubtedly could have accomplished great things. Yet, she left
us with solid foundations on which me and her successor, vice-rector Romain
Meeusen, can build today. Today we have an international policy based on
the principles of transparency, proportionality, reciprocity and integrity, and
this is largely because of the preparatory work that she has done. I can only
thank Sonja for that.
Caroline Pauwels, Rector of the Vrije Universiteit Brussels, April 1st 2021
12
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Voorwoord door rector Caroline Pauwels
In september 2016 trad ik aan als rector van de Vrije Universiteit Brussel.
Als rector stel je vervolgens je beleidsploeg samen, met daarin ook je vicerectoren. Dat is niet zo eenvoudig, omdat je ook altijd moet zorgen dat je
rekening houdt met evenwichten tussen verschillende disciplines. Over de
persoon die ik graag in mijn ploeg met het mandaat en de opdracht van vicerector Internationalisering wou belasten, bestond in mijn hoofd weinig twijfel: daarvoor dacht ik al snel aan Sonja Snacken.
Daarvoor waren verschillende redenen. Een eerste criterium voor mij was
dat vicerectoren eerst en vooral ook een uitstekend parcours moeten hebben
gelopen in hun vakgebied. Als vicerector ben je toch ergens een referentie:
aan jou meten anderen zich af; als je in je vakgebied wel wat hebt bewezen,
groeit ook de bereidheid om naar jou te luisteren. Wat Sonja betrof, bestond
daarover niet de minste twijfel. Sonja wordt, zowel nationaal als internationaal, alom geprezen om haar expertise, zoals ook de verschillende auteurs in
dit liber amicorum/arum beschrijven.
Die internationale erkenning en ervaring vormden voor mij een tweede
criterium, voor alle vicerectoren, maar in het bijzonder voor de keuze van
de vicerector Internationalisering. Wie alleen zijn eigen instelling kent, kent
niet zoveel. Wie universitair beleid wil maken, heeft best ook gezien hoe het
er aan andere instellingen, in binnen- en buitenland, aan toegaat. En ook
deze test doorstond Sonja Snacken met glans. Sonja maakte er tijdens haar
academische loopbaan werk van om op regelmatige tijdstippen voor kortere
of langere tijd aan buitenlandse universiteiten te verblijven. Dat is ontzettend
belangrijk voor een universitaire beleidsmaker: weten dat er een wereld buiten je eigen instelling bestaat, waar ze de dingen misschien niet noodzakelijk
beter, maar alleszins anders aanpakken. Pas door te kunnen vergelijken, leer
je hoe de dingen werken en hoe je ze, desgevallend, beter kunt maken.
Een derde criterium was voor mij cruciaal. Internationalisering is een
topprioriteit bij de meeste universiteiten over de hele wereld. Dit is of zou
vanzelfsprekend moeten zijn: het academische leven overstijgt de landsgrenzen. Elke universiteit moet daarom internationalisering hoog in het
vaandel dragen. Om die redenen zocht ik een Vicerector Internationalisering die, samen met mezelf en met de andere vicerectoren, werk wou maken
van een stevige verankering van onze instelling in brede internationale netwerken. In Sonja vond ik, wat dat betreft, mijn compagnon de route.
13
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Meer nog, en dat was mijn vierde en laatste criterium, vond ik in Sonja
ook een geestverwant met betrekking tot wat de voorbije jaren een van de
toetsstenen werd van ons internationaal beleid: het respect voor de mensenrechten. Toen de Berlijnse muur viel, heerste er een zekere euforie. Niet
alleen in de samenleving, maar ook in de wetenschap. We hoopten dat de
grenzen tussen Oost en West zouden verdwijnen. Europa zou verenigd zijn.
De verdeling van de wereld tijdens de Koude Oorlog zou tot het verleden
behoren. Landen zouden gestaag moderniseren en democratisch worden; de
strijd van de ideologieën behoorde tot het verleden.
Tegenwoordig waait er echter een andere wind. De democratisering van
de wereld lijkt tot stilstand te zijn gekomen. In landen als Rusland, Turkije,
Polen en Hongarije is er een duidelijke neiging tot autoritarisme. In China
verscherpt het regime de politieke controlemechanismen. We zien een
opkomst van populisme en rechtsextremisme in gevestigde democratieën.
Landen stellen grenzen vast en keren de wereld de rug toe. Nationalisme lijkt
overal ter wereld hoogtij te vieren. Dat is het politieke klimaat waarin universiteiten vandaag proberen te internationaliseren.
Voor mij was het cruciaal dat het internationale beleid van de VUB zich
niet zou laten meedrijven op de stroom van de geopolitieke ontwikkelingen,
maar een eigen koers zou varen, waarbij het respect voor de mensenrechten
centraal zou staan. We kregen de volgende jaren meteen enkele stevige dossiers voor de voeten geworpen. Net na ons aantreden, werden Sonja en ikzelf
geconfronteerd met de poging tot staatsgreep in Turkije en de daaropvolgende repressie, waarbij duizenden academici hun baan verloren of werden
gearresteerd. Meteen stonden we voor een dilemma waar we sindsdien meerdere keren mee te maken heb gehad: moeten we onze academische kanalen
open houden met een land als er geen academische vrijheid meer is.
Met Sonja werd ik geconfronteerd met de verschrikkelijke kwestie van
onze in Iran ter dood veroordeelde collega Ahmadreza Djalali. Samen hebben we de eerste stappen gezet in een strijd die tot en met vandaag onverminderd doorgaat, tegen de onmenselijke omstandigheden waarin hij wordt
gevangengehouden en voor zijn vrijlating. Met Sonja voerde ik ook de eerste
gesprekken over wat onze houding moest zijn ten aanzien van de Chinese
Confucius Instituten, waarmee we inmiddels de samenwerking hebben stopgezet.
Laat me ook toevoegen dat Sonja voor mezelf, en dit al lang voor het rectoraat, een rolmodel was. En vandaag ook blijft. Een persoon die zich met
meer dan een totale overgave voor haar werk en haar medemensen gooit.
Voluit. Soms ten koste van zichzelf.

14
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Door omstandigheden moest Sonja vroeger dan gepland haar mandaat
als vicerector Internationalisering stopzetten. Dat was bijzonder jammer,
omdat we samen ongetwijfeld nog heel mooie zaken hadden kunnen verwezenlijken. Sonja kon het belangrijke werk dat ze toen heeft opgestart, niet
voltooien. Het zijn echter de fundamenten waarop ik samen met haar opvolger, vicerector Romain Meeusen, vandaag kan voortbouwen. Als we vandaag
een internationaal beleid voeren gestoeld op de principes van transparantie, proportionaliteit, wederkerigheid en integriteit, dan is dat in belangrijke
mate omwille van het voorbereidend werk dat zij daarvoor heeft verricht. Ik
kan Sonja daar alleen maar dankbaar om zijn.
Caroline Pauwels, Rector van de Vrije Universiteit Brussel, 1 april 2021
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Introduction:
a liber amicorum/arum for an
‘inspired humanist’
Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex,
An-Sofie Vanhouche and Kristof Verfaillie
Department of Criminology, Research Group Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel and the University of Western Australia

This book
This liber amicorum/arum was created in special circumstances. That is why
we are particularly pleased that we can finally introduce it to the reader and
especially to our beloved colleague Sonja.
The initial contacts with the authors took place in pre-corona times, early
2020, assuming that the book would be presented later that year. In no time,
we found many people willing to write a contribution and the book grew
rapidly. Out of great enthusiasm and affection for Sonja as an academic,
colleague and person, more than forty people wrote very divers contributions
in three different languages. Despite the pandemic, which struck in March
2020, we relentlessly continued our work on the assumption that the book
would be handed over on 13 November 2020 during a big celebration of
Sonja’s distinguished retirement. We must have lived in a state of denial
about the possible long-term consequences of the pandemic, assuming that
after a few weeks or months we could return to normal life and celebrate
together. The publication and festive handover of the book were ‘temporarily’
put on hold in the hope of better times. More than a year later, we are forced
to acknowledge the reality that a personal presentation with a party will
not be for 2021. However, we find the book too valuable to withhold it from
Sonja and a wider audience any longer and have decided to proceed with the
publication and a digital handover, in anticipation of the real festivities.
However, compiling the book was a celebration in itself. The variety of
contributions reflects the diversity of Sonja’s professional trajectory over
DOI: 10.46944/9789461172242.1
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more than forty years. Given Sonja’s perfect multilingualism, texts have
been provided in three languages. Anyone who met Sonja knows that she
effortlessly switches from Dutch to French or English. This allowed her to
build a broad international professional network. What is more, Sonja does
not only seamlessly switch between languages, she also smoothly integrated
into Anglo-Saxon and French-speaking academic cultures, which, as we
know, are very different.
The authors for this book have been approached on the basis of their
professional and/or personal connection with Sonja. Other than a limitation
on the word count, we have given the authors complete freedom as to the
content and nature of their contribution, inviting diversity. The only
guideline was that the contribution should link with Sonja’s work or person.
Some authors wrote about the personal connection with Sonja, others started
from her work and the way in which this (has) informed their own thinking.
Most contributions are a mix of personal memories or anecdotes, with a link
to her work.
We collected contributions from people who stood at the cradle of Sonja’s
professional career. Chris Eliaerts deserves a special mention; as the supervisor
of Sonja’s PhD thesis, he can be considered her mentor in the early years. Chris
introduced her into criminology and stimulated her interest in human rights
and prisoner’s rights – a theme Sonja later put on the international agenda as
a researcher. First as Chris’ assistant and later as professors, Chris and Sonja
established the School of Criminology, which later became the Department of
Criminology at the VUB. Sonja and Chris put ‘criminology’ on the map and
fought for the place it deserved within the faculty. Chris Eliaerts as Dean, and
later on Sonja as representative of the Department at the time of the deanship
of Hélène Casman, with whom Sonja built a special bond, can therefore
safely be called the helmsmen of today’s thriving Crime & Society research
group. Other contributors from the very beginning are Micheline Rooselaers,
secretary of the Department, Kristine Kloeck, colleague and friend, and Serge
Gutwirth, a friend-colleague who worked with her as an assistant and later as
co-supervisor, with Paul De Hert, in various research projects.
Sonja supervised fifteen doctoral candidates, and for each of us it was a
privilege to be a PhD researcher with Sonja. Sonja has the quality to give
her PhD students a lot of freedom in their development, but to always be
there to provide guidance and support at crucial moments. She travels the
long road to a PhD with them, ‘for better and for worse’. Even after her
retirement, she continued to look after ‘her’ doctorandi, as she cares about
them all. Sonja’s ideas have inspired us and we continue to build on them.
The contributions of Kristel Beyens, Hilde Tubex, An Raes, Veerle Van
18
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Gijsegem, Aline Bauwens, Kristof Verfaillie, Diete Humblet, Caroline
Devynck, Ineke Casier and Veerle Berx, all testify to the appreciation of, and
gratitude for, her inspiring supervision.
There are also the contributions of other colleagues from the Department,
who have worked with Sonja over the years, such as Els Enhus, Marc Cools,
Jenneke Christiaens, Els Dumortier, Sofie De Kimpe and Lucas Melgaço.
In addition, there are many contributions from French- and Englishspeaking colleagues, who collaborated with Sonja on editorial boards
of international journals, such as Déviance et Société (Dan Kaminski,
Philippe Mary and Yves Carthuyvels) or Punishment & Society (Richard
Sparks, Jonathan Simon), within the Council of Europe (Ilina Taneva) or in
international networks (Elena Larrauri, Christine Morgenstern, Miranda
Boone, Fergus McNeill, Susanne Karstedt, Mary Rogan, Richard Harding,
René Van Swaaningen). These contributions all bear witness to the level of
appreciation for Sonja’s scientific work and the pioneering insights which
she presents in her typical style in publications and key notes or other
presentations at national and international conferences: in perfect English or
French, eloquent, accurately formulated and thoroughly substantiated. Sonja
is also a virtuoso in finding common ground between apparently competing
insights and logically structuring them into a new story. She has therefore
been sought after to give closing addresses at conferences or to edit books,
as she always manages to creatively articulate essential themes in real time.
Finally, three authors deserve a special mention, since they played a particular
role in the development of Sonja’s research career, namely Constantijn Kelk,
Frieder Dünkel and Dirk van Zyl Smit. Several contributions refer to the
legendary seminary in Buchenbach in the late 1980s, which resulted in a
book for which Sonja wrote an important chapter (Snacken, 1991), which
became the starting point for her career as an internationally recognized
and valued researcher. She later collaborated with each of them in various
writing- or other projects as they developed a European criminology. The
acclaimed and often quoted book she wrote with Dirk van Zyl Smit (van Zyl
Smit & Snacken, 2009) has become a reference work for all those concerned
with human rights, prisons and prisoners.

A ‘redelijk eigenzinnige humaniste’
The title of the book refers to the slogan of the VUB, i.e. ‘redelijk eigenzinnig’.
This VUB-slogan perfectly suits Sonja: rational, but also quirky and above all
a humanist pur sang, both in her work and in her personal life. This title has
19
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long been in pole position with the alternative title ‘radical(e) humanist(e)’,
because she sometimes refers to herself that way (see the contribution of
Gutwirth & De Hert). We eventually opted for the ‘redelijk eigenzinnige
humaniste’, as this highlights the link with the VUB. After all, Sonja has
been, and still is, the proud exemplar of VUB-values for more than forty
years, as well as the flagship of the VUB Crime & Society research group and
the Department of Criminology: innovative, creative, critical, humanist and
freethinking.
However, translating the Dutch title presented us with problems:
‘redelijk eigenzinnig’ proved untranslatable into French or English, which
is why we opted to emphasize two other important qualities of Sonja in
the translations: her inspiring personality and her commitment. Sonja has
always defended her views and ideas with great fervor and passion, in her
academic publications, but also during her presentations and while teaching
students. Sonja is a much sought-after media expert and throughout her
career, she invested in contacts with the field and policy makers, based on her
drive to impact on practice and policy. She was a founder and was actively
involved in the creation of the Basic Prison Act (2005), which introduced
prisoners’ rights in Belgium, and she contributed to the writing of the Act
on the External Legal position of convicted prisoners (2006). The slow and
selective implementation of these laws frustrated her, but it never stopped
her from promoting and defending the core ideas of this legislation.
The combination of a sound lawyer and a committed criminologist,
together with her outstanding intelligence and ambition to share her
insights, make Sonja a particularly impressive academic who is exceptionally
highly valued. Sonja’s work has therefore been widely praised. The prizes and
recognitions that came her way are shared by few in her field. Her extensive
CV can be consulted at the back of this book, however, the FWO Ernest-John
Solvay Prize for Scientific Excellence (the so-called Flemish Nobel Prize) she
received in 2010, the Award of the European Society of Criminology (ESC),
which was awarded to her in 2015 for her contribution to the development of
European criminology and the two (!) Honourary Doctorates she received in
2020 from the Université de Liége and the University of Glasgow, deserve a
special mention. In other words, Sonja is always amongst those for whom the
major prizes are reserved.
To explain the impact of her work, we would like to quote from the text
published with the ESC Award: ‘Sonja Snacken combines in her writings the
role of the sharp and empirically oriented researcher with that of the engaged
citizen who believes in humane values and who is willing to fight for them. The
winner of the European Society of Criminology Award 2015, Sonja Snacken,
20

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 20

24/08/2021 15:58

Introduction

is regarded to be a European criminologist in the best sense of the word’. In
her acceptance speech1, Sonja refers to her chapter on Belgium that emerged
during the famous seminar in Buchenbach. This chapter was her gateway
to the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (the so-called CPT), for which
she was an expert for almost fifteen years. Sonja also held various positions
within the Council of Europe, including several managerial positions. She
contributed to the development of general living standards for different
target groups within the prison. Her involvement with the Council of
Europe’s Penological Council was the basis for her international academic
breakthrough. During her time at the Council of Europe, she accumulated
a great deal of knowledge about the different prison cultures in East, West,
North and Southern Europa. She has used her diplomacy to bring together
divergent visions and seek consensus to set general standards that navigate
between competing political views. A true tour de force. The insights she
gained there were also crucial for her contribution to the book with Dirk van
Zyl Smit in 2009.
It was no coincidence that the title of her ESC Award acceptance speech
was ‘Criminology between science and justice’. Scientific research and human
rights are a leading theme in her work. An important question Sonja
addresses is the relationship between science and values and the extent to
which scientists have to deal with normative issues. For her, these two are
inseparably linked – which explains why Sonja always conducts her research
out of a drive to fight inequality and injustice and to give a voice to oppressed
groups in society, in this case prisoners. This is accompanied by a strong
academic activism, an urge to put her knowledge at the service of society.
But there is more. While the above aspects of her research are perhaps
most praised in this book, we should not forget that Sonja’s work covers
many other themes, ranging from reductionism and overpopulation, which
she later translated into the concept of penal moderation, the sentencing and
implementation of short- and long-term sentences, and ‘foreign’ prisoners,
her research on prison staff, probation, parole, penal populism and many
other aspects of penal policy.
During the last phase of her career, Sonja became fascinated by research
into situations of extreme dependence and its implications for the dignity
1

The full text of her acceptance speech is available on the ESC website https://
escnewsletter.org/newsletter/2015-3/criminology-between-science-and-justice.
An interview by Elena Larrauri can be viewed at https://www.youtube.com/
waqWiZ3yZMGRg.
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of people and human rights. She did and still does this together with her
partner in crime Wim Distelmans, who introduced her to the world of
palliative care and euthanasia. This way, Sonja absolutely goes down an
interdisciplinary path, which, we know, is very challenging. Here too, Sonja
was a pioneer from the first hour. Even now Sonja has been retired for almost
a year, she continues unabated and focuses on research into the effectiveness
of monitoring bodies on human rights compliance.
Writing this adulatory overview, it becomes clear that Sonja moved
beacons and left a footprint she, but also the Department and research
group, can be proud of. She has done so in her own ‘reasonably quirky’ quiet
way, substantiated and persuasive, with her female charm that transcends
friend and foe. Sonja has always set the bar very high for herself, and worked
hard to achieve that. In her ESC Award acceptance speech, she quoted
Jacques Brel, who stated that an artist’s life is ten percent talent and ninety
percent hard work. This is indeed very applicable to Sonja, who has always
given the best of herself for science, practice, her colleagues, her students
and the university. Indeed, Sonja is not only an excellent researcher, she was
also a passionate teacher and a lovely and loyal colleague. Moreover, Sonja
has always been incredible committed to the VUB, for two years as vicerector of internationalization, as Head of the Department and in many other
university positions.
Yet, Sonja is so much more than the hardworking academic we put in the
spotlight here. Several contributions refer to Sonja as a bon vivant, Sonja who
dances and makes fun, a good buddy to hang out with after a long working
day.
There is no doubt Sonja’s career does not stop after her retirement. She is
far too passionate about research to quit. However, we do wish her a healthy
work-life balance, time to enjoy, and choose between new options.
You deserve that Sonja!
Brussels, 1 April 2021
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Inleiding:
een liber amicorum/arum voor een
‘redelijk eigenzinnige’ humaniste
Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex,
An-Sofie Vanhouche en Kristof Verfaillie
Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel en University of Western Australia

Dit boek
Dit liber amicorum/arum is tot stand gekomen in bijzondere omstandigheden. Daarom zijn we extra verheugd dat we het eindelijk kunnen voorstellen
aan de lezer en vooral aan onze geliefde collega Sonja.
De eerste contacten met de auteurs werden gelegd in pre-coronatijden, begin 2020, vanuit de veronderstelling dat het boek overhandigd zou
worden in november 2020. In een minimum van tijd vonden we heel wat
mensen bereid om een bijdrage te schrijven, waardoor het boek razendsnel
aangroeide. Vanuit een groot enthousiasme en genegenheid voor Sonja als
academica, collega en persoon schreven meer dan veertig mensen zeer uiteenlopende bijdragen in drie verschillende talen. Ondanks de pandemie, die
toesloeg in maart 2020, zetten we onze werkzaamheden onverdroten verder
vanuit de veronderstelling dat het boek op 13 november 2020 zou overhandigd worden tijdens een groot feest ter gelegenheid van het emeritaat van
Sonja. In het begin leefden we nog een in ontkenningsfase over de mogelijke langdurige gevolgen van de pandemie en dachten we dat we na een paar
weken of maanden terug naar het normale leven zouden kunnen terug keren
en samen feest vieren. De publicatie en feestelijke overhandiging van het
boek werden ‘even’ on hold gezet in de hoop op betere tijden. Meer dan een
jaar later zijn we noodgedwongen wijzer geworden en kunnen we ons alleen
maar neerleggen bij de realiteit dat een persoonlijke overhandiging mét feest
niet voor 2021 zal zijn. Echter, gezien we het boek te kostbaar vinden om het
nog langer aan Sonja en een breder publiek te onthouden, hebben we beslist
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om toch maar over te gaan tot publicatie en een digitale overhandiging, in
afwachting van de échte feestelijkheden.
Het samenstellen van het boek was echter al een feest op zich. De diversiteit van de bijdragen weerspiegelt de veelzijdigheid van Sonja’s professionele
pad dat ze aflegde gedurende meer dan veertig jaar. Gezien Sonja’s perfecte
meertaligheid zijn er teksten aangeleverd in drie talen. Wie Sonja kent weet
dat ze moeiteloos overschakelt van het Nederlands naar het Frans of het
Engels. Hierdoor kon ze een uniek divers professioneel netwerk uitbouwen.
Bijzonder is dat Sonja niet alleen naadloos overschakelt naar een andere taal,
maar dat ze zich ook moeiteloos kan aanpassen aan de Angelsaksische en
Franstalige academische culturen, die, zoals we weten, sterk verschillen.
De auteurs zijn aangezocht op basis van hun professionele en/of persoonlijke band met Sonja. Buiten een beperking op het aantal woorden hebben we
hen de volledige vrijheid gegeven over de inhoud en aard van de bijdrage, wat
de diversiteit verklaart. De enige richtlijn was dat de bijdrage een link zou
hebben met het werk of de persoon van Sonja. Sommige auteurs schrijven
enkel over de persoonlijke band met Sonja, anderen vertrekken vanuit haar
werk en de wijze waarop dit een inspiratiebron is voor hun eigen denken. De
meeste bijdragen zijn een mix van persoonlijke herinneringen of anekdotes,
met een link naar haar werk.
We hebben bijdragen verzameld van collega’s die van in het begin mee
aan de wieg van Sonja’s carrière stonden. Chris Eliaerts verdient een speciale vermelding, want als promotor van Sonja’s doctoraat kan hij beschouwd
worden als haar mentor in haar beginjaren. Chris heeft haar ingewijd in de
criminologie en was een voorloper van haar interesse voor mensenrechten
en rechten van gedetineerden in de praktijk, een thema dat Sonja later als
internationaal onderzoeker op de kaart zal zetten. Eerst als assistent en later
als professoren zullen Chris en Sonja de School voor Criminologie, wat later
de Vakgroep Criminologie zal worden, aan de VUB uitbouwen. Sonja en
Chris hebben ‘de criminologie’ als het ware op de kaart gezet en de plaats
laten veroveren binnen de faculteit die ze verdient. Chris Eliaerts als decaan
en Sonja later als vertegenwoordiger van de vakgroep in de faculteit ten tijde
van het decanaat van Hélène Casman, waarmee Sonja ook een bijzondere
band uitbouwde, kunnen dus gerust als roergangers van de bloeiende onderzoeksgroep Crime & Society van vandaag beschouwd worden. Mensen van
het eerste uur die ook een stuk schreven zijn verder Micheline Rooselaers,
de secretaresse van de vakgroep, Kristine Kloeck, vriendin-collega en Serge
Gutwirth, vriend-collega die eerst met haar werkte als assistent en later als
co-promotor, vaak met Paul De Hert, samenwerkte met haar in verschillende
onderzoeksprojecten.
24
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Sonja is promotor van vijftien doctoraten en voor ieder van ons was het
een privilegie om haar doctoraatsonderzoeker te zijn. Sonja heeft de kwaliteit om haar doctorandi veel vrijheid te geven in hun ontwikkeling, maar er
steeds te zijn om bij te sturen en te ondersteunen op de cruciale momenten
als het nodig is. Ze legt samen met haar doctorandi het lange traject af en is
er voor hen in goede en slechte dagen. Ook na haar emeritaat is Sonja zich
blijven ontfermen over ‘haar’ doctorandi, die ze allemaal een warm hart toedraagt. Sonja’s gedachtegoed is inspirerend geweest voor velen van ons en
haar onderzoekers dragen dit tot op vandaag met veel overtuiging uit. De
bijdragen van Kristel Beyens, Hilde Tubex, Veerle Van Gijsegem, An Raes,
Aline Bauwens, Veerle Berx, Diete Humblet, Kristof Verfaillie, Caroline
Devynck, Ineke Casier en Veerle Berx getuigen alle van erkenning en dankbaarheid voor haar inspirerend mentorschap.
Uiteraard ontbreken ook de bijdragen niet van collega’s van de vakgroep, die over de jaren met Sonja hebben samengewerkt, zoals Els Enhus,
Marc Cools, Jenneke Christiaens, Els Dumortier, Sofie De Kimpe en Lucas
Melgaço.
Daarnaast zijn er heel wat bijdragen van Franstalige en Engelstalige collega’s, die met haar samengewerkt hebben in redacties van internationale tijdschriften, zoals o.a. Déviance et Société (Philippe Mary, Yves Carthuyvels en
Dan Kaminski) of Punishment & Society (Richard Sparks, Jonathan Simon),
binnen de Raad van Europa (Ilina Taneva) of in internationale netwerken
(Elena Larrauri, Christine Morgenstern, Miranda Boone, Fergus McNeill,
Suzanne Karstedt, Mary Rogan, Richard Harding, René Van Swaaningen).
De bijdragen getuigen alle onveranderd van de grote waardering voor het
wetenschappelijke werk en de baanbrekende inzichten van Sonja, die ze
zowel in haar publicaties als tijdens key notes of andere presentaties op
nationale en internationale congressen in haar onnavolgbare stijl brengt: in
perfect Engels of Frans, eloquent en haarfijn geformuleerd en sterk onderbouwd. Sonja is daarenboven kampioen in het verbinden van verschillende
inzichten en die logisch te structuren in een nieuw verhaal. Ze is daarom
een begeerde afsluiter van congressen of boeken, gezien ze er steeds in slaagt
om in real time haarfijn de essentie bloot te leggen en daar verder mee creatief aan de slag te gaan. Tot slot verdienen drie auteurs een speciale vermelding, gezien zij een hele bijzondere rol hebben gespeeld in de uitbouw van
Sonja’s onderzoekscarrière, nl. Constantijn Kelk, Frieder Dünkel en Dirk
van Zyl Smit. In verschillende bijdragen wordt er verwezen naar het legendarische seminarie in Buchenbach eind jaren tachtig, dat resulteerde in een
boek waar Sonja een belangrijk hoofdstuk in schreef en dat het finale startschot is geweest voor haar traject als internationaal erkend en gewaardeerd
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onderzoeker. Met elk van hen heeft ze later in verschillende schrijf- of andere
projecten samengewerkt en getimmerd aan een Europese criminologie. Het
gelauwerde en vaak geciteerde boek dat ze schreef met Dirk van Zyl Smit
(van Zyl Smit and Snacken, 2009) is ondertussen een vaste waarde en referentiewerk geworden voor al wie zich buigt over mensenrechten, gevangenissen en gedetineerden.

Een redelijk eigenzinnige humaniste
De titel van het boek verwijst naar de slogan van de VUB, nl. redelijk eigenzinnig. Deze VUB-slogan dekt perfect de lading van wie Sonja is: redelijk,
maar ook eigenzinnig en vooral een humaniste pur sang, en dit zowel in haar
werk en als in haar persoonlijke leven. Deze titel heeft echter lang in pole
position gelegen met de alternatieve titel ‘radicale humaniste’, omdat ze zichzelf soms ook zelf zo benoemt (zie de bijdrage van Gutwirth & De Hert). We
kozen uiteindelijk voor het concept redelijk eigenzinnige humaniste, om de
link met de VUB extra in de verf te zetten. Sonja is per slot van rekening
meer dan veertig jaar, en nog steeds, de fiere uitdrager van de VUB-waarden geweest en het vlaggenschip van de VUB, de Onderzoeksgroep Crime &
Society en de Vakgroep Criminologie: een innovatieve, creatieve, kritische,
humanistische vrijdenker.
Het vertalen van deze Nederlandstalige titel stelde ons echter voor problemen: ‘redelijk eigenzinnig’ bleek onvertaalbaar in het Frans en het Engels,
vandaar dat we in de vertalingen de nadruk hebben gelegd op twee andere
belangrijke eigenschappen van Sonja: haar inspirerende persoonlijkheid en
haar engagement. Sonja heeft haar inzichten en ideeën steeds met veel vuur
en passie verdedigd, in haar academische publicaties, maar ook tijdens haar
presentaties en lessen voor de studenten. Sonja is een veel gevraagd expert in
de media als het over penitentiaire zaken gaat en ze heeft heel haar carrière
geïnvesteerd in contacten met het werkveld en het beleid, vanuit de gedrevenheid om impact te hebben op praktijk en beleid. Ze lag aan de basis van
en was actief betrokken bij de totstandkoming van de Basiswet voor gevangeniswezen (2005), die rechten van gedetineerden in België invoert en ze
hield mee de pen vast van het wetsontwerp van de Wet op de Externe Rechtspositie. Haar teleurstelling over de politieke koehandel en trage en selectieve
implementatie van deze wetten heeft ze nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit belet echter niet dat ze tot vandaag de oorspronkelijke kern van het
gedachtegoed van deze wetten blijft uitdragen en verdedigen.
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De combinatie van een gedegen juriste en een gedreven criminologe,
tezamen met haar indrukwekkende intelligentie en onderliggende ambitie
maken van haar een bijzonder impressionante academica die uitzonderlijk
sterk gewaardeerd wordt. Sonja’s werk is dan ook veelvuldig gelauwerd. De
prijzen en erkenningen die haar te beurt vielen zijn voor weinigen in haar
vakgebied weggelegd. Haar uitgebreid CV kan geraadpleegd worden achteraan in dit boek, maar de FWO Ernest-John Solvay Prijs voor wetenschappelijke excellentie (de zogenaamde Vlaamse Nobelprijs) die ze in 2010 ontving,
de European Criminology Award van de European Society of Criminology
die ze in 2015 ontving voor haar bijdrage aan de uitbouw van de Europese
criminologie en de twee (!) Doctores Honoris Causa die ze in 2020 ontving
van de Université de Liége en de University of Glasgow willen we hier niet
onvermeld laten. Sonja komt met andere woorden onveranderd bovendrijven
als de prijzen worden uitgedeeld.
Om de impact van haar werk toe te lichten citeren we graag uit de tekst die
gepubliceerd werd naar aanleiding van de toekenning van de ESC life award:
‘Sonja Snacken combines in her writings the role of the sharp and empirically
oriented researcher with that of the engaged citizen who believes in humane
values and who is willing to fight for them. The winner of the European
Society of Criminology Award 2015, Sonja Snacken, is regarded to be a European criminologist in the best sense of the word’. In haar aanvaardingsspeech
van deze prijs1 verwijst Sonja naar haar hoofdstuk over België dat tot stand
kwam tijdens het fameuze seminarie in Buchenbach. Dit hoofdstuk was
haar toegangspoort tot het Europese Comité ter Preventie van Foltering en
Onmenselijke en Vernederende Behandeling of Bestraffing (het zogenaamde
CPT), waarvoor ze expert was gedurende bijna vijftien jaar. Sonja vervulde
trouwens verschillende functies binnen de Raad van Europa, waaronder verscheidene leidinggevende functies. Ze werkte de algemene standaarden voor
leefomstandigheden in de gevangenis en standaarden voor verschillende
doelgroepen mee uit. Haar betrokkenheid bij de Penological Council van de
Raad Van Europa was de basis voor haar internationale academische doorbraak. Tijdens haar periode bij de Raad van Europa heeft ze een grote kennis
opgedaan van de verschillende gevangenisculturen in Oost, West, Noord en
Zuid Europa. Ze heeft al haar diplomatie ingezet om uiteenlopende visies
samen te brengen en consensus te zoeken en algemene standaarden op te
1

De volledige tekst van haar aanvaardingsrede kan nagelezen worden op de website
van de ESC https://escnewsletter.org/newsletter/2015-3/criminology-betweenscience-and-justice. Een inter-view door Elena Larraur kan bekeken worden op
https://www.youtube.com/watch?v=QWiZ3yZMGRg.
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stellen die navigeren tussen verschillende politieke opvattingen. Een ware
tour de force. De inzichten die ze daar opdeed waren ook cruciaal voor haar
bijdrage in het boek met Dirk van Zyl Smit uit 2009.
De titel van haar aanvaardingsspeech van de ESC Award was niet toevallig ‘Criminology between science and justice’. Integratie van wetenschappelijk
onderzoek en mensenrechten is een leidend thema in haar werk, dat steeds
dominanter en explicieter werd. Een belangrijke vraag die Sonja bezighoudt
is de verhouding tussen wetenschap en waarden, en mate waarin wetenschappers zich moeten buigen over normatieve kwesties. Voor haar waren
deze twee onafscheidelijk verbonden, wat verklaart dat Sonja haar onderzoek
steeds voerde vanuit een gedrevenheid om ongelijkheid en onrechtvaarheid
te bestrijden, en een stem te geven aan onderdrukte groepen in de samenleving, in dit geval gedetineerden. Dit gaat bij Sonja gepaard met een sterk
academisch activisme, een gedrevenheid om haar kennis ten dienste te stellen van de samenleving.
Maar er is nog meer. Hoewel bovenstaande aspecten van haar onderzoek
in dit boek misschien het meest worden gelauwerd, mogen we niet vergeten
dat Sonja’s werk nog vele andere thema’s bestreek, gaande van het reductionisme en de overbevolking, dat ze later vertaalde in het concept penal moderation, kort- en langgestraften en ‘vreemde’ gedetineerden, haar onderzoek
naar gevangenispersoneel, probatie, invrijheidstelling, penaal populisme en
vele andere aspecten van penitentiair beleid.
Tijdens de laatste fase van haar loopbaan werd Sonja gefascineerd door
onderzoek naar situaties van extreme afhankelijkheid en de implicaties hiervan voor de waardigheid van mensen en mensenrechten. Dit deed en doet ze
nog steeds samen met haar compagnon de route Wim Distelmans, die haar
introduceerde in de wereld van de palliatieve zorg en euthanasie. Hier gaat
ze definitief de interdisciplinaire toer op, wat een bijzondere uitdaging is.
Ook hier is ze een pionier van het eerste uur. En ook vandaag, nu Sonja al
bijna een jaar met emeritaat is, gaat ze onverdroten verder en focust ze zich
op onderzoek naar de effectiviteit van controle organen op het naleven van
mensenrechten.
Als we dit indrukwekkend overzicht schrijven wordt het duidelijk dat
Sonja bakens heeft verzet en een footprint achtergelaten waar zij, maar ook
de vakgroep en de VUB trots mogen op zijn. Ze heeft dat gedaan op haar
eigen(zinnige) rustige manier, onderbouwd en overtuigend, met een charme
die vriend en vijand overstag laten gaan. Sonja heeft de lat steeds erg hoog
gelegd voor zichzelf en daar ook steeds hard voor gewerkt. In haar ESC
Award- aanvaardingsspeech citeert ze Jacques Brel, die stelt dat het leven van
een artiest voor tien procent bestaat uit talent en negentig procent uit hard
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werken. Dit is inderdaad erg toepasselijk op Sonja, die steeds het beste van
zichzelf heeft gegeven voor de wetenschap, de praktijk, haar collega’s, haar
studenten en de universiteit. Want Sonja was niet alleen een excellent onderzoekster, ze was ook een gedreven docente, en fijne en trouwe collega. Sonja
heeft zich ook ongelooflijk ingezet voor de VUB, gedurende twee jaar als
vice-rector internationalisering, maar ook als vakgroepvoorzitter en andere
functies binnen en buiten de VUB.
Toch was Sonja ook veel meer dan de hardwerkende academica die we
hier in de bloemetjes zetten, want de teksten verwijzen ook naar Sonja als
levensgenieter, Sonja die danst en plezier maakt, een kameraad met wie het
goed vertoeven is na een lange werkdag.
Het lijdt geen twijfel dat Sonja’s carrière niet stopt na haar emeritaat.
Daarvoor is ze veel te gepassioneerd door haar onderzoek. Maar we wensen
haar wel meer evenwicht in de werk-privé balans, tijd om te genieten, en te
selecteren. Je verdient dat Sonja!
Brussel, 1 april 2021
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Human rights, European law and prisons:
Sonja’s contribution to the prison field
Gaëtan Cliquennois
Senior researcher, Research Group Law and Social Change, University of
Nantes, Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS), France

In this contribution, I would like to put emphasis on one of the most
remarkable aspects of Sonja’s work: her research on human rights in
prison. In her more recent research, Sonja has addressed in a very original,
interdisciplinary and innovative way the lack of intersection between human
rights, European law and the criminological literature. Sonja usually relies
on a socio-legal analysis of the Council of Europe’s (CoE) Recommendations
and Committee on the Prevention of Torture (CPT) Reports, Prison Rules,
prisoners’ litigation and rulings of the European Court of Human Rights
(ECtHR) and of their impact on national penal and prison policies. This
is clearly an unexplored perspective by both criminologists and lawyers.
On the one hand, criminologists tend to underestimate the impact of law
and human rights law in particular on penal and prison policies adopted
by national states. On the other hand, lawyers tend to propose a narrow
reconstruction of this or that ruling of the ECtHR, or an analysis of the
techniques and methods of interpretation of the court without analysing the
inputs (litigation) and outputs (execution and politicisation of judgments),
and compliance, non-compliance and use (including its instrumentalization)
of law by national governments and administrations.
In places of detention, human rights are crucial. While penal and prison
policies have always been an exclusive and traditional competence and a
monopoly exerted by national states, these policies have been progressively
scrutinised, controlled, and then influenced and oriented by the CoE and
the European Union (EU) to such an extent that the study of penal and
prison policies needs to integrate the analysis of this European institutional
level (Snacken & van Zyl Smit, 2013). A new framework for penal and
prison policies in Europe has been indeed progressively established by the
ECtHR, the Council of Europe and the EU to protect the rights of detainees
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in Europe. European countries have reacted in very diverse ways to this
European influence. Sonja has investigated and addressed these changes and
paved the way for new research in this field.
Sonja has notably shown that the European regulation of penal and
prison policies has been made through the human rights’ lens with a view
to putting an end to gross prisoners’ rights violations committed by national
states (Cliquennois & Snacken, 2018). Historically, from 1955 to 1975,
the ECtHR weakly scrutinised national human rights violations and its
approach to prisoners’ rights was very restrictive in particular concerning
the right to dignity. From 1975 to 1998, the ECtHR progressively developed
the protection of prisoners’ rights notably under the right to dignity. During
the first decade of the new millennium, the ECtHR, along with bodies of the
CoE (the Committee of Ministers (CoM) and the CPT) started highlighting
substantive breaches of human rights law (Snacken, 2014). Using procedural
obligations and expanding its power and control over national governments
over time, the ECtHR has followed since 2009 a judicial policy that is
resolutely aimed at driving national governments to take stock of and
remedy the failures of their penitentiary systems, most specifically in terms
of prison overcrowding, inhumane and degrading conditions of detention,
lack of medical care and the absence of effective and efficient domestic
legal remedies. In particular, through pilot and quasi-pilot judgments2 and
other judgments (that require submission of action plans detailing remedial
actions to the CoM by member states found guilty of breaches of human
rights law), the ECtHR aims at answering the structural and systemic issues
encountered in certain CoE member states by ordering them to implement
alternatives to detention and effective redress mechanisms. Sonja has also
demonstrated that this process is directly sustained by the CPT and the
Court of Justice of the European Union (CJEU) that relays and gives more
strength to the protection of fundamental rights and the requirements
imposed by the ECtHR3 (Cliquennois, Snacken & van Zyl Smit, 2021).
2

3

Pilot judgments, which were introduced in 2004, gather together large groups of
identical and repetitive cases deriving from the same root cause (the dysfunction
under national law and administrative practices) of human rights violations. In
this regard, pilot judgments allow the ECtHR to handle issues which repeatedly
come before it, and to answer the structural or large-scale systemic breaches of the
European Convention on Human Rights caused by non-compliant legislation in
certain Member States by ordering their governments to implement effective redress
mechanisms and new administrative practices, and pass new legislation which is
compliant with the Convention.
See in particular joined Cases C-404/15 and C-659/15 PPU Pál Aranyosi and Robert
Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen EU:C:2016:198; Case C-216/18 PPU,
LM, EU:C:2018:586.
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If we take a look at the state of the art on human rights, European law and
prisons in Europe, Sonja’s contribution to the study of human rights in
European prisons is massive and huge. Bearing in mind that a bulk of the
sociological literature casts doubts with some convincing arguments on
the integration of human rights and their efficacy and efficiency in prisons
and psychiatric institutions. It also questions the ability of human rights
institutions and law to make penal and prison institutions accountable and
transparent, to limit and soften harsh penal policies and the state’s right to
punish, to improve access to justice and legal aid for prisoners in this specific
context and to fight persistence of human rights violations in the face of
reform. The literature in sociology and criminology rather convincingly
argues that the authoritarian nature of the prison administration is in
contradiction and even clashes with human rights law (Chauvenet et al.,
2005) and undermines its efficacy. In this way, prison litigation could make
no significant changes to prisoners and could even rigidify interactions
between prisoners and prison staff, and lead to a backlash in the form of
so-called ‘disciplinary governance’ from the prison authorities that oppose
and fight this trend (Herzog-Evans, 2012). Sociological studies also underline
the distance of prisoners and prison officers’ culture and habitus from human
rights law (Piacentini & Katz, 2016). The negative effects of the human
rights framework and litigation efforts on the prison complex constitute
an additional argument which is twofold: human rights legitimatize prison
institutions by improving superficially its conditions (Cartuyvels, 2002;
Kaminski, 2002; Mary, 2013) and prison conditions litigation even increases
the prison population as litigators (such as NGOs) as it requires indirectly
the building of new prisons to put an end to bad and poor prison conditions
characterizing old prison facilities (Gottschalk, 2006; Schoenfeld, 2010;
Boyland & Mocan, 2014; Guetzkow & Schoon, 2015). Nevertheless, this
argument related to the increase in prison population seems to be a little
bit exaggerated as the institutional context, the adoption of harsh penal
policies such as the war on drugs and on terrorism and privatization play
a significant role (Feeley, 2017). Finally, and according to this sociological
and criminological literature, prison litigation is also counterproductive
as it usually reinforces the bureaucratization of the prison services to the
detrimental of prisoners (Feeley & Van Swaeringen, 2004).
While most of these arguments are very convincing, a more optimistic
socio-legal literature to which Sonja has deeply and significantly contributed
over the two last decades of her career, exists and points out the progressive
integration of human rights into the prison world (Van Zyl Smit & Snacken,
2009; Van Zyl Smit, 2010; Simon, 2014; Daems & Robert 2017; Cliquennois
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& Snacken, 2018). In this regard, the main sociological and criminological
literature downplays the very significant changes to prison structures
induced by the European human rights law. The main reason for this
underestimation is that these changes are related to the prison and judicial
structures and are quite invisible as they do not directly affect interactions
in prison. While these changes seem to be invisible from a pure and full
interactionist perspective, they are massive and contribute to the renewal
of prisons in Europe. First, prison policies and structures have particularly
changed in many CoE countries through penal moderation (see Snacken,
2018), renovation and closure of old prisons and the building of new prisons
and new psychiatric structures dealing with healthcare as well as new prison
structures dealing with suicide prevention (Cliquennois, Snacken & van Zyl
Smit, 2021). These measures have contributed to tackle prison overcrowding
and apply penal moderation and make some prisons more compliant with
the right to dignity even though many violations still occur at national level
(Snacken, 2018). Second, the socio-professional profile of the prison staff has
changed as the new recruited prison staff profile is dominated by lawyers
on national and local level as an adjustment over time to the increasing
influence of human rights on the prison world. In addition, as expected but
overlooked by the main literature, the prison services charged with litigation
activities grew over time in relation with the increase in litigation made
by NGOs that push prisoners to complaint about human rights violations
and their prison conditions. New trainings on prison law, administrative
case law and human rights law and their European aspects have been set
up over time for prison governors by some national prison administration
schools. These new trainings are supposed to acculturate new and former
prison governors to human rights issues in prison. Third, national judicial
structures have also changed through the development of new domestic
remedies (through the influence played by the ECtHR), domestic integration
of the jurisprudence of the ECtHR and new investigation powers given to
the judiciary under Articles 2 and 3 ECHR that obliges (according to the
ECtHR) national authorities to conduct investigations into all deaths and
torture (or inhumane and degrading treatments) in custody that are formal,
independent (in the sense that the investigators are not connected in any way
to the officials involved in the death), impartial, prompt, and effective.
In particular, one of the most overlooked changes is related to public
scrutiny, whether by individual citizens or the media, that can be exercised
through the obligation of investigation into deaths in custody and breach
of the right to dignity. This process would contribute to what Sonja and I
have called ‘inverted panoptism’ (Cliquennois & Snacken, 2018), that is to
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say, the possibility for detainees, their relatives and society more generally to
monitor and examine penitentiary practices. This reversal of the traditional
view of prison (in which prisoners are monitored by prison officers), although
not crystallised into the architecture of the prison system, may partly be to
blame for the security excesses in the implementation of prison policies.
Some scholars could then consider such an approach to human rights
law in prison to be naive, little realistic and too optimistic. On the contrary,
Sonja has pointed out and much criticised the process of politicisation of the
ECtHR and certain of its judgments, in particular the more recent ones that
grant a significant margin of appreciation to national States in the choice of
penal and prison policies such as the right to vote for prisoners and the status
of life sentences in the UK (Snacken & van Zyl Smit, 2011; Cliquennois,
Snacken & van Zyl Smit, 2021).
This is why Sonja’s contribution to this field of research is purely
exceptional.
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Preliminary remarks
I met Sonja in the mid 1980ies after she had just published her Ph.D. The
first publication I read of her was a French summary of her Ph.D. on the
application of short-term sentences. We later met in the Council of Europe
at the time when the PC-CP worked on the draft for a Recommendation on
community sanctions and measures, which became Rec. (92)16, re-edited
as CM/Rec. (2017)3. Sonja belonged to the core group of researchers who
organized a working group session at the World Congress of Criminology in
1988 (amongst them Dirk van Zyl Smit, Zbigniew Hołda, Andrea Baechtold,
José Luis de la Cuesta and others) in order to create a network of critical
prison researchers. We were concerned that criminological research had
shifted from prisons to alternatives such as mediation and other more
fashionable issues, and that the loss of interest in prison research might
endanger the human rights conditions of inmates. After the meeting at the
World Congress, a first conference of the ‘prison research network’ was
organized in Buchenbach near Freiburg in Southern Germany in 1989. One
outcome of the conference was the book ‘Imprisonment today and tomorrow
– International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions’
(van Zyl Smit and Dünkel, 1991, 2nd ed. 2001). Sonja was one of the authors
with a comprehensive chapter on the situation in Belgium (see also Snacken,
2007). From that time on she participated in the following meetings
organized and books published by the group.1
1

In 1990 the meeting took place in Kazimierz upon Vistula in Poland, the subject was
pre-trial detention, see Dünkel & Vagg, 1994, in 1992 followed a meeting with the
subject of ‘long-term imprisonment’ and ‘dangerous’ offenders, see Dünkel & van Zyl
Smit, 1995.
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Human rights and prisons became her main topic and together with Dirk
van Zyl Smit she published the probably most important book on human
rights and prisons (van Zyl Smit & Snacken, 2009).

Short-term imprisonment as an ambivalent crime policy
topic
Since the 1870s short-term imprisonment was under discussion.2 In many
countries, it was widely used, in particular also in Germany. It was the German
penal lawyer and reformer Franz von Liszt who became a forerunner of the
fight against short-term imprisonment claiming that the negative effects
of short-term prison terms override the possible special preventive effects.
In the meantime, empirical research revealed the negative effects of shortterm imprisonment (see in summary van Zyl Smit & Snacken, 2009, p. 49 f.).
Prisons as ‘schools of crime’ should be used only if longer prison sentences
seemed to be inevitable. It took almost a century before Germany banned
short-term imprisonment of under six months widely (see the reform law of
1969 and § 47 German Criminal Code, CC). However, this reform remained
uncompleted and special counterproductive effects of the widening of the
application of fines were the use of fine default incarceration, a particular
problem in Germany, but also in the Netherlands and Switzerland (see Aebi
et al., 2015, p. 73). Another problem of subsidiary short-term imprisonment
is also connected with community sanctions and measures of the so-called
‘second generation’, which as intermediate sanctions imply more control
and supervision directives resulting in revocation of suspended sentences or
probation in the case of non-compliance or just technical violations (van Zyl
Smit & Snacken, 2009, p. 58). Electronic monitoring (EM) is at the core of
such sanctions. In addition, there is the counterproductive use of pre-trial
detention as a ‘quasi-short-term sentence’, often used as a substitute to official
short-term sentences, which should have been avoided as e.g. in Germany.
The result is that offenders receive a suspended sentence (probation) after
having ‘served’ a few weeks or months in pre-trial detention. This kind of
‘short-sharp shock’ by abusing pre-trial detention has diminished since
several law reforms extended compulsory legal representation in juvenile
2

Sonja Snacken in her bibliographical analysis on research on short-term imprisonment
refers to the first International Penitentiary Congress of 1872 in London, where the
question was discussed if short-term imprisonment should not be better replaced by
forced labour without deprivation of liberty, see Snacken 1986a, p. 363.
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and adult criminal procedure law and in particular after the reform law in
2019 induced by the EU-directive 2016/1919.3
Not all European countries followed the German way of legally banning
short-term imprisonment. The Scandinavian and Dutch way of looking
at short-term imprisonment was to prefer short-term to longer-term
imprisonment. If prison sentences would be unavoidable – as it was the case
in Scandinavian crime policy for long time in the cases of drunk driving
– the sentence should be as short as possible in order to avoid the negative
effects of long-term imprisonment. In Switzerland, short-term imprisonment
is still a very common sentence, which, however, is substituted by community
service in more than 50 % of the cases, whereas EM plays a rather limited
role in replacing unconditional prison sentencing.4
Nevertheless, international human rights standards tried to further
avoid short-term prison sentences by alternatives such as fines, community
service, mediation, or probation (suspended sentences). Sonja Snacken has
spent many years working on that as a member and chair of the PC-CP
of the Council of Europe and its Criminological Council. Therefore, it is
worth looking at the present European philosophy and what human rights
standards tell so far.

Human rights standards and short-term imprisonment
International human rights standards can be seen as a ‘cultural consciousness’
of ethical and political consensus on how certain values of organizing
3

4

See Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung (Law on the
reform of cumpulsory legal representation), BGBl. I, p. 2128) and Parliamentary
Recommendation, BT-Drucksache, 19/15162. The main topic of the reform is to
widen the scope of cumpulsory defense counsels to all cases, where deprivation of
liberty is to be expected.
In 2018, 7.7 % of convictions in adult criminal cases were unconditional prison
sentences, of which 12.4 % were up to 1 month, 63.2 % 1-6 months and 10.8 %
6 months up to one year, see Bundesamt für Statistik, 2020, Strafurteilsstatistik (SUS),
Table 19.03.03.02.02.01.02. According to the Swiss Penal and Penitentiary Code
prison sentences of up to 6 months, i.e. 75.6 % can be replaced by community service.
In 2018, more than 3,500 offenders served the prison sentence under community
service (i.e. at least 56 % of the 6,235 offenders convicted to prison sentences up to
6 months), the amount of days replaced per offender was in average 19, see Bundesamt
für Statistik 2020, Statistik der Gemeinnützigen Arbeit, Table 19.04.03.11. EM was
used only in 315 cases, replacing in average 93 days of imprisonment in 2018, see
Bundesamt für Statistik, 2020, Statistik der elektronischen Überwachung, Table
19.04.03.31.

41

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 41

24/08/2021 15:58

An inspiring humanist

prisons and sentencing policies should be established. The principle of using
imprisonment only as a last resort and for the shortest possible period (see
e.g. the Preamble of the European Prison Rules (EPR)5, Basic Principle No.
10 of the European Rules for juveniles subject to sanctions or measures
(ERJOSSM)6, or Rule 18 of the CM/Rec (2017)3 on Community Sanctions
or Measures7 of the Council of Europe or Nr. 1.5 of the so-called TokyoRules of the UN of 19908) are connected to the principle that imprisonment,
in particular short-term imprisonment should be replaced by alternative
(‘community’) sanctions whenever possible.9
It is amazing that international standards do not specifically
address short-term imprisonment in contrast to focusing on long-term
imprisonment, dangerous offenders and other problems arising from longterm prison sentences.10 The problems of short-term prison sentences have
been widely neglected, although they are evident: rehabilitative measures
and reintegration programmes and even simple preparation for release are
often not possible due to the lack of time spent in the institution. Sometimes
prison laws exclude certain preparatory measures such as week-end leaves
for this group (see e.g. the 16 German federal prison laws). Short-term
prisoners often have special health problems, drug and alcohol problems,
no stable bonds and homes, psycho-social deficiencies, are disadvantaged in
social structural factors (unemployment, homelessness etc.).11
The only principle of international standards that is of importance is to
avoid short-term imprisonment as far as possible, but this is not explicitly
5

‘Reiterating that no one shall be deprived of liberty save as a measure of last resort
and in accordance with a procedure prescribed by law’.
6 ‘Deprivation of liberty of a juvenile shall be a measure of last resort and imposed
and implemented for the shortest period possible. Special efforts must be undertaken
to avoid pre-trial detention.’ Rule 10 is to be seen together with Rule 9, which the
‘principle of minimum intervention’ laid down in Rule 9. Therefore, deprivation of
liberty should be restricted to ‘exceptional cases (as stipulated also by Rule 17 of the
UN Recommendation for the Administration of Juvenile Justice of 1985 (so-called
Beijing-Rules) meaning that ‘normally other less intrusive sanctions should have
been tried first’, Council of Europe 2009, p. 38.
7 ‘National law shall allow for reducing recourse to sentences involving deprivation
of liberty by providing for non-custodial sanctions or measures as the appropriate
response for certain offences.’
8 Resolution 45/110 of the United Nations, Economic and Social Council.
9 See Rule 18 of the CSM Rec. of 2017 cited above.
10 See in particular Rec(2003)23 on the management by prison administrations of life
sentence and other long-term prisoners.
11 See for a summary of research on the specific problems of short-term prisoners Treig/
Pruin, 2019; Treig, 2021.

42

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 42

24/08/2021 15:58

Short-term imprisonment and the ‘reductionist’ approach

emphasized in recommendations or resolutions. In addition, there is no
recommendation how short-term imprisonment could be replaced by
substitute sanctions such as community service, house arrest etc. neither
when imposing them (court level) nor when executing them (courts for the
execution of sentences or prison administrations).
The future work of the Council of Europe maybe should address the
problem of short-term imprisonment, as the Corona crisis has made evident
the serious dangers for prisoners and staff members through the large influx
of short-term prisoners.

European sentencing practice
The proportion of prisoners serving short-term periods of imprisonment may
be seen as an indicator of variations in sentencing policies.12 Data collected
by SPACE-I-statistics under the direction of Marcelo Aebi show that the
proportion of short-term prisoners (serving a sentence of up to one year) on
a given day in Europe varies between 2 % in Greece and 46 % in Germany.
Belgium with 5 % belongs to the countries which do not execute many shortterm sentences, but instead have one of the largest prison population serving
5 years and more (53 % on 1st September 2014, see Aebi, Tiago & Burkhardt,
2015, p. 96).
Belgium therefore has different problems compared, for example, to Germany
or the Netherlands. One may presume that Sonja’s critical view on shortterm imprisonment of the 1980s has contributed to the generous solution
to replace short-term prison sentences by alternative community sanctions
more than in other European jurisdictions. A reductionist approach in
Belgium would be much more oriented towards back-door solutions such as
early release or EM after a certain period of detention, whereas in Germany
the question of replacing short-term imprisonment by community sanctions
is of more importance.

12 We leave out the serious problem of short-term imprisonment by pre-trial detention,
which often seems to be used as a hidden form of short-term prison sentences, an
aspect which Sonja Snacken has often criticized, see e.g. Snacken, 1994, p. 15, 18 f.; see
for a comparative European perspective also Morgenstern, 2019.
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Figure 1: Short-term prisoners (sentences to up to 1 year) in a European
comparison on 1 September 2014 (percentages)

The problem of secondary short-term imprisonment:
Fine default detention, detention for non-compliance with
non-custodial dispositions
The high proportion of prisoners serving short prison terms in Germany
has been unexpected, as the German legislator with a law-reform of 1969
has tried to make short-term imprisonment the absolute exception. § 47
Penal Code stipulates that judges should impose sentences of less than
6 months only if it is deemed to be necessary because alternatives such as a
fine or a suspended prison sentence will fail. The aim of the reform was to
expand fines and indeed it was a success by increasing the proportion of fines
to 84 % of all convictions in adult criminal law and decreasing unconditional
prison sentences from 23 % in 1965 to about 6 % in 1975 (and 5 % in 2015,
see Heinz, 2017, p. 112, Dünkel, 2019). However, fines in Germany in practice
cover only sentences of up to 90 day-fine units, i.e. comparable prison terms
of 1-3 months (only 7 % of the fines imposed comprise more than 90 day-fine
units, see Heinz 2017, 113). The wide use of fines (more than 567,000 in 2015)
leads also to problems of executing these sentences. They are in more than
80 % issued through a summary written procedure (Strafbefehlsverfahren)
underestimating the income relevant for a day-fine unit. This is one possible
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reason for fine default and later secondary detention, if also community
service as a substitute to fines has failed (see Dünkel, 2019).
In comparison with other European countries, Germany has the highest
proportion of fine default detention: On 1 September 2015 7 % served a
substitute fine default sentence, compared to less than 1 % or 2 % in almost
all other European jurisdictions. Only Switzerland and the Netherlands
seem to have similar problems as Germany. If one looks only at the sentenced
adult prison population, the German statistics become even less favourable:
the proportion was no less than 10.4 % on 31 August 2017. From taking
this substantial (10 %!) inappropriate occupation of prison capacity into
consideration, the need for reforms becomes evident.

Figure 2: Prisoners serving fine default detention in Europe, 1 September 2015

A solution could be to abolish fine default sentences and to execute fines in
a similar way as other obligations, e.g. in civil law. In Germany, the reform
debate has found support from the Green and the Left-wing parties, but
the ‘main-stream’ opinion goes not that far. Community service has been
introduced as a priority substitute sentence, but with limited effects (for a
successful model in Mecklenburg Western-Pomerania, see Dünkel & Scheel,
2006).
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Rather effective to reduce the fine default population in prisons would be to
change the conversion rate of a day fine into the substitute prison sentence.
In Germany, at present, one day-fine unit corresponds to one day in prison.
In the future, one day in prison should correspond to at least two day-fine
units, as is the case in Austria, Liechtenstein, Poland, Slovenia, and Spain. In
Finland and Estonia – as mentioned above – one day in prison even counts
for three day-fine units (see Drápal, 2018, p. 470 ff.). The Austrian model
would immediately reduce the population of fine defaulters in prison (4,122
on 31 March 2020) by half, the Finnish one by two thirds. A conversion rate
of 2 or 3 to 1 is in line with justice considerations ‘that a day in prison is a
much heavier burden than the loss of a day’s net income’.13

The Corona crisis and short-term detention
In a recent initiative, scholars of the Department of Criminology in
Greifswald started a national and international inquiry on how the
16 German Federal Ministries of Justice in Germany and governments/
Ministries of Justice abroad reacted about the Corona-crisis, in particular
concerning the execution of (short-term) prison sentences. In Germany
with the outbreak of the Corona-crisis the execution of all substitute prison
sentences for fine defaulters was stopped (regularly sentences of up to
90 days)14 and some states went further, not executing prison sentences
of up to one, in some states (Berlin, Hamburg, Saxony) even up to three
years.15 Also in Finland conversion (substitute) sentences for unpaid fines or
a sentence of imprisonment of six months at most, are not executed until
31 August 2020.
In Austria, reprieving sentences of up to three years, excluding certain
violent and sexual offenses has been issued.
In Belgium – according to Sonja Snacken’s report – during the first
COVID-19 wave imprisonment was suspended for prisoners who had at least
one successful prison leave over the last six months, prisoners serving their
sentence under a limited detention scheme (day-leave), and prisoners over
13 See the draft bill proposal of the then German government in Bundestagsdrucksache
15/2725, p. 19.
14 The daily prison population of fine defaulters in Germany is one of the highest in
Europe, see V. above.
15 The information giving in this chapter is the result of the initiative to inquire about
50 jurisdictions worldwide, which will be published in 2021, see Dünkel, Harrendorf
& Van Zyl Smit 2021.
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65 or presenting medical issues making them extra vulnerable. Prisoners
nearing the end of their prison term were released 6 months earlier.
In Croatia, suspension of execution was granted in cases of shorter,
less severe prison sentences wherever intermission was possible without
jeopardizing the security of others. Thus, by 17 April 2020 there were
370 inmates less in the system, i.e. 12 % of the prison population of 2019.
In the Czech Republic the Supreme Court and the Ministry of Justice
encouraged the regional courts to not execute short-term prison sentences
for non-violent offenders. In the same direction went efforts of the Ministries
of Justice in other European countries.
In France, The Ministry of Justice decided an exceptional two months’
remission for all prisoners, and a new measure called ‘home detention’,
without electronic monitoring since EM has fallen out of favour. The use of
early release was extended considerably.
This has allowed for the early release of about 10,000 prisoners (i.e. about
15 % of the prison population)! This was a necessary measure to reduce the
overcrowding with an occupancy rate of 116 % in early 2020.
In the Netherlands, early release of prisoners at the end of their prison
sentence who spent already a big part of the prison sentence outside the
prison (by working outside and only spending the nights during the
weekdays in prison). The new income of prisoners was closed for two groups:
convicts of relatively minor offences with a short sentence and persons that
had to undergo replacement custody because they didn’t pay a fine or didn’t
finish community services. These sentences are not executed right now,
but can still be executed in the future. The occupancy rate in the prisons
decreased from 98 % to 85 % and the use of multi-person cells from 30 % to
15 %.
The overview on other European and Non-European countries shows an
emerging sensibility for short-term imprisonment. Short-term imprisonment
and the Corona-crisis have a possible further detrimental effect: the large
influx of prisoners increases the danger of infection. The traditional negative
effects aggravate: no meaningful activities in prison, no preparing for
reintegration through prison leaves, working programmes outside prison
(work release) and no through care and handing-over of clients to the
aftercare services, as these services are overcharged (‘mass supervision’).
The crisis, however, could also be seen as a chance for revising the policy
to impose and execute short-term imprisonment: Why should we not better
use other substitute forms of executing fines than fine default detention?
Why can we not replace short-term prison sentences more effectively by
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alternatives such as community service or home detention (without the
purely technocratic solution of EM)? Some answers will be given below.

Perspectives for a ‘reductionist’ approach
It was in particular Sonja Snacken who described several successful strategies
for a reductionist approach, which aimed at reducing the prison population
rates in – for example – Finland, the Netherlands, or Japan. Most important
seems to be ‘a coherent reductionist penal policy’, which does lead to a
decrease of the average prison population (Snacken, 2004, p. 144). Finland
is certainly one of the best examples for such a coherent reductionist policy
by lowering the sentences for non-violent property offences, introducing
alternative sanctions with mechanisms to guarantee that they replace
custodial sanctions (avoiding net-widening) and increasing early release (see
Lappi-Seppälä, 2007; 2010). The decrease of prison populations in Europe
has been described by Dünkel (2017) emphasizing that in most countries the
causes were related to a sharp downward trend of crime rates, in particular
violent crimes. The continuing (further) decline of prison population rates
in particular in Eastern European countries, but also Germany, Sweden, or
Spain until 2020 can be seen in the following Graph 3.

Figure 3: Prison population rates in Western Europe: 1984-2020.
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In some Eastern European countries an amazing downward trend continues
(see figure 4), sometimes as a consequence of a declared political will to reduce
the prison population (as in Russia or Estonia), in most countries to a great
part influenced by a decline of (serious) crime rates. Russia thus has cut down
its prison population by 51 %, similarl reductions took place in Latvia (-56 %),
Romania (-51 %), Estonia (-46 %) and Lithuania (-43 %). The only countries
with increasing prison population rates are the Czech Republic and Poland
(see Graph 3). The conservative governments there are not at all ‘reductionist’
and the political will to countermeasure overcrowding is restricted to
‘technocratic’ solutions by extending EM (without measurable effects).
Still most countries with declining prison populations are not really
dedicated to a reductionist policy, they just profit from favourable conditions
of reduced crime rates. In addition, another phenomenon described by Sonja,
the ‘bifurcation’ (Snacken 2006, p. 145 with reference to Bottoms, 1977) by
harshening penalties in the area of violent and sex offences and mitigating
those for non-violent property offences is still valid. As a consequence, the
prison population in its structure has changed with higher proportions of
violent instead of (minor) property offenders. This policy is not in all aspects
in line with the principle of proportionality, in particular if violent and sex
offenders are not only receiving longer sentences, but if considering that at
the stage of release they are often discriminated by not or only after having
served longer than half or two thirds of their sentence receiving an early
release (see Dünkel/Weber 2019, p. 403 ff., 410 ff.).

Figure 4: Prison population rates in Eastern Europe: 1990–2020.
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Apart from traditional arguments for a reductionist policy coming from
the experiences, that prison causes pain and empirically is less effective for
crime reduction than community sanctions or measures, a new aspect came
from the Human Development approach advertised by the United Nations.
It is based on economic theories developed by Mahbub Ul Haq and Amartya
Sen and – in brief – is ‘concerned with developing the full potential of people
so as to increase their access to opportunity and choice’ (Coyle et al., 2016,
p. 129). It is clear that prisons are not the best place for that kind of positive
developments (although the Good-lives-approach and other rehabilitative
programmes based on humanistic psychology in some reform prisons
may go in the same direction). Reducing the recourse to imprisonment
and thus lower imprisonment rates are part of the United Nation’s Human
Development goals. In 2015 one of the goals for the next fifteen years was
described by promoting ‘peaceful and inclusive societies’ … and by building
‘effective, accountable and inclusive institutions at all levels’ (Coyle et al.,
2016, p. 130). This gives another good argument for using imprisonment
only as a very last resort.
The reductionist perspective may be approached by manifold legislative
and practical innovations:16
First of all the decriminalization of certain deviant behavior:
• A change in drug policies should decriminalize cannabis products
in general, as it is the case in more and more states of the US
(Colorado, Washington, California, Oregon and at least 10 more
Federal states), Uruguay, Portugal, the Netherlands etc., further
decriminalize the consumption and possession for consumption
of all in principle illegal drugs,
• the decriminalization of minor property crimes such as shoplifting17 or using public transport means without buying a ticket,
Second: Widening the scope of diversionary measures including in
particular restorative justice measures.
Third: Widely banning short-term prison sentences at the court level by
expanding community sanctions with legal mechanisms that avoid as far
as possible net-widening effects and mass supervision of offenders in the
community.18
16 See in summary Snacken, 2006; Van Zyl Smit & Snacken, 2009, p. 86ff.
17 Good examples are Eastern European countries decriminalizing property offences of
up to €150 or more such as Lithuania or Russia and sanctioning them only as administrative or civil law offences (with administrative fines; German: Geldbußen according to Ordnungswidrigkeitenrecht) thus banning custodial sanctions.
18 A good practice example is the Finnish criminal policy; see Lappi-Seppälä, 2007;
2010.
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Fourth: At the stage of executing sentences, the law should authorize
the courts or the prison administration to convert short-term imprisonment
by community service or other substitute community sentences (see the
examples of Finland and Switzerland).19
Fifth: Abolishing or strictly reducing secondary imprisonment for noncompliance with community supervision (probation) or non-paying a fine.
It is clear that larger effects on reducing prison population rates will be
possible by tackling long-term prison sentences at the sentencing (frontdoor, e.g. reducing high minimum sentences) as well as at the (possible)
early release stage (back-door), but the impact on the number of offenders
making regularly more or less bad experiences with prisons (as treatment
and meaningful activities are widely excluded) is considerable, if crime
policy addresses the problem of short-term imprisonment.20 Sonja’s merits
(not only for Belgium) are that she made aware the many negative effects of
short-term imprisonment already very early in her academic career.

Final remarks
It was one of the milestones in my academic life to meet Sonja Snacken
now more than thirty years ago. Our common interest was to improve and
preserve human rights of prisoners21 and also improve the living conditions
in prisons and other places of deprivation of liberty. Sonja was not only an
excellent researcher, but also an impressive promoter of human rights issues
in international organizations such as the Council of Europe or the European
Society of Criminology. She was not by accident president of Committees in
19 I explicitly do not support (and mention) the in some countries widely used Electronic
Monitoring as a (often stand-alone) measure for low-risk offenders, which is somehow
a symbol for disproportionate sanctioning policy, see for a critical European review
Dünkel, Thiele & Treig, 2017.
20 In Germany, although short-term imprisonment of less than 6 months is legally
banned or better to say made the exception (see § 47 CC), in 2018 7,189 out of 33,242
unconditional prison sentences were shorter than 6 months (= 22 %), see Statistisches
Bundesamt, 2019, Strafverfolgungsstatistik 2018, p. 164. In addition about 50,000 fine
defaulters entered the prison the same year, which demonstrates the major importance
of the problem for the practice of prison authorities, which have to handle the influx
administratively (compile prisoners’ records, go through admission procedures and
medical checks, allocating prisoners, and trying to organize at least a minimum of
preparation for release).
21 Seeing them as ‘Rechtsburgers’, a concept developed by Constantijn Kelk in the
Netherlands, see Snacken ( 2012, p. 249); Van Zyl Smit & Snacken (2009, p. 69ff.), and
Horst Schüler-Springorum (1969) in Germany.
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the CoE and of the ESC, receiving the ESC life award for her scientific work
in 2015. One of our common interests was also to further young excellent
researchers and to attract them for an academic career. She has promoted
many doctoral students and was the head of one of the most renowned
schools of criminology in Europe. Another success story is that the ‘young’
generation of academics in criminology have continued networking, such
as Kristel Beyens or Els Dumortier from Brussels and Kirstin Drenkhahn,
Christine Morgenstern or Ineke Pruin22 from Greifswald.23 Therefore, Sonja
can look forward to her retirement without sorrows. Her lifetime work will
have a lasting effect, and naturally ‘retirement’ does not mean to leave the
field.
To describe Sonja’s commitment the ‘mission’ expressed by the organisational statute of the Vrije Universiteit Brussels fits perfect to her: ‘radically
humanistic, radically urban (better to say: international), radically mild’,
and she represents best another statement of her university’s leitmotif:
‘an innovative, free inquiring and critical thinking’ personality. I always
appreciated not only Sonja’s outstanding and brilliant criminological,
penological and comparative human rights research, but also her friendship,
which accompanied our academic lives through more than three decades.
Thank you for that, dear Sonja!
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The last time I saw Sonja was at the ANZSOC conference in Perth in
December 2019. The final session of the last afternoon of the conference –
a Friday – was a Panel in which Australia’s progress towards implementing
OPCAT was being reviewed. A tiny rump of attendees was scattered around
the room. Then, just as it was about to start, in came Sonja. Immediately
we knew that the discussion would be informative and enthusiastic. And,
indeed, it was. Of course, there was no surprise about this. Much of Sonja’s
professional life has been concerned with establishing a context where
practices that are ‘cruel, inhuman or degrading’ can be eliminated from the
prison systems of the world.
Earlier in the conference, Sonja had given a keynote – ‘Penal Moderation
between Populism and Penal Hope’. Her long-time concern has been to
identify and challenge a lack of fit between punitiveness (imprisonment rates
and lengths) and crime rates. How can an informed ‘public criminology’
balance increased populism? Sonja will forgive me, I am sure, if I say that
she could not bring forward a compelling mechanism; the swirling currents
of social media and superficial one-liners favoured by narcissistic despots
overwhelm moderation at the present time. But criminologists should always
keep striving to do so – as she herself has done.
I have, as an academic researcher, a consultant to governments, NGOs
and the private sector, above all as the inaugural independent Inspector of
Custodial Services for Western Australia, long been aware of Sonja’s work.
The 2009 publication of Principles of European Prison Law and Policy:
Penology and Human Rights, jointly authored with Dirk van Zyl Smit,
took my admiration to a new level. The book was a wondrous eye-opener,
a fine example of rigorous scholarship bringing meaning and pattern to
complex legal and administrative arrangements. Richard Sparks (2010) has
encapsulated beautifully the quality of this work:
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The term ‘magisterial’ is no doubt an over – and not infrequently – misapplied one. Yet I struggle to find another adjective that covers the calm
authority and breadth of experience that van Zyl Smit and Snacken bring
to bear in this text. The experience in question here refers not only to the
authors’ lengthy records of distinguished scholarship but also to their
direct and active roles in prison reform and policy projects. Van Zyl Smit
has played a significant role in drafting new prison legislation in both
Africa and Europe, as Snacken has done in Belgium. It is, however, from
their engagements with the institutions of the Council of Europe that this
book principally flows, and those institutions and their gathering influence
are its primary topic.
The position from which these authors write is thus a distinctive one.
For obvious reasons much writing about prisons tends to fall into two
distinct and seemingly mutually exclusive camps – the official and the
oppositional. Van Zyl Smit and Snacken write as involved scholars rather
than practitioners and as advisers rather than activists, but they retain open
channels in both directions (my italics).

A fine example of what Sparks says here is the work that Snacken carried
out in 1999/2000, by invitation of the Belgian Prison Service, on violence
in prisons. A summary of this work appears in Liebling and Maruna (eds)
(2005), The Effects of Imprisonment. Sonja’s chapter, Forms of violence and
regimes in prison: report of research in Belgian prisons, summarises this
project.
The Belgian Prison Service had commissioned Sonja Snacken and her
team of researchers to investigate whether the relative liberalisation of the
prison regime during the 1990s had caused the apparent increase in interprisoner violence. To Snacken, very much channelling the perspective of an
adviser, this was too narrow a question. There are more forms of violence
in prisons than inter-prisoner violence; it would be more useful and
meaningful, she submitted, to scan the whole field of violence. Moreover, not
all prisons are the same. Findings about violence will differ according to the
prison profile and regime. A wide-ranging study would enable an answer to
be found not just to the question posed but would enable the Prison Service
to contextualise the whole gamut of prison violence issues.
She posited that there were six forms of violence to be considered:
(i)
Prisoner to prisoner violence;
(ii)
Aggression from prisoners to staff;
(iii)
Aggression from staff to prisoners;
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(iv)
(v)
		
(vi)

Collective forms of resistance by prisoners;
Auto-aggressive violence (suicide and self-harm) by
prisoners; and
Institutional violence.

Moreover, these forms of violence could be expected to show up to varying
extents in different types of prison. That being so, she sought to spread the
study over four prisons with differing populations (remand, long-term, age
distribution), sizes, culture (French- or Dutch-speaking), and so on. It was
obvious, she stated, that there were several ingredients present that could
entail higher risk of violence of one or more of the six types: a liberalisation of
some regimes (the primary concern of the Prison Service); a changed profile
of the population with more risk groups staying for longer terms; a changing
political climate, with less tolerance towards some of these groups such as
sex offenders; and more uncertainty for prison staff with more (and more
difficult) prisoners, higher expectations of their adaptability, the context of
more rights expected for prisoners, and generally diminished role clarity.
In this context it was surely to be expected that different patterns would
be found across the prison system.
And, of course, that turned out to be the case. The narrow question that
the Prison Service had first formulated – did regime liberalisation cause more
prisoner-to-prisoner violence? – was able to be answered unequivocally:
there was no relation between liberalisation and such violence and, quite the
contrary, on balance it seemed that this had reduced such violence. But by
re-formulating the project in the way she did, Snacken was able to provide
a range of analysis and advice that was of great relevance to the overall
administration of the complex Belgian prison system. As Richard Sparks
said: she had maintained open channels in both directions by being a scholar
and an adviser rather than an activist.
It is this, I believe, that has distinguished all of her work, and made her
universally respected and valued as a scholar and adviser.
I will focus on just one other aspect of Sonja’s illustrious career – her sense
of and pride in being European, part of a distinctive intellectual diaspora.
Whilst she has moved effortlessly within the Anglocentric approach to
criminology and penology (incidentally, writing in faultless and elegant
English), her links into European scholarship have been profound. In 2013
she co-edited (with Daems and van Zyl Smit) a volume entitled European
Penology? Simultaneously, with co-editors Body-Gendrot, Hough, Kereszi
and Levy, she was involved with bringing together a cogent body of material
for The Routledge Handbook of European Criminology (2013).
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The motivation was as follows: ‘The predominance of English in
international and scientific exchanges and the abundance of research
publications emanating from English-speaking countries together result in a
distortion of comparative research…. [M]any continental European countries
share the same legal and institutional traditions, which should stimulate
comparisons between them, yet the comparison is mostly made with common
law countries whose legal and institutional systems are markedly different…’
This is self-evidently true. The skewed nature of scholarship was exacerbated
by the fact that most teachers were apparently using English-language
Handbooks in their basic courses for students.
The determination to address this anomaly was one that Sonja shared
with many European scholars. The Routledge Handbook was a fine example
of a first attempt to redress the balance. Its motivation was not to shoot down
Anglocentric scholarship, but to broaden the pool of knowledge.
When one surveys Sonja’s massive publication and citation list, in several
languages but perhaps mostly in English, there can be no doubt that she is
indeed a European scholar. But, equally, there can be no doubt that she is a
global scholar. Hers has been a career of true excellence.
That career has not come to an end, but has taken a slight turn. My plea
would be that she somehow finds time to return to Principles of European
Prison Law and Policy, and give us all a second edition. The penological
world is in a state of flux; we need an intellectual anchor point as much as it
has ever been needed.
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Resisting punitiveness:
An academic activist in Europe
Susanne Karstedt
Professor, School of Criminology and Criminal Justice,
Griffith University, Brisbane, Australia

Prisons, values and human rights
Over the past decades prison research in Europe has been led and shaped by
women scholars. Sonja Snacken and Kristel Beyens in Belgium, Pat Carlen
and Allison Liebling in the UK, and Laura Piacentini on Russian prisons,
all share a deeply humanistic approach to their subject and subjects. They
did not stop at walls and gates, but all directly ventured into the belly of
the beast ‘prison’ and crossed the boundaries into a (mostly) male world
of prison officers and prisoners, where women were a rare sight. Like their
predecessor and also pioneer Elizabeth Fry in 19th century Britain, they
brought back from their involvement a new and innovative understanding
of the institution and its inhabitants, as well as engagement with reform and
political and public debate. Their research and scholarship transcended the
compassion of 19th century prison reformers like Elizabeth Fry. What they
showed us was a microcosm with porous walls to society outside, however,
a microcosm in which inequality, power and tensions were condensed and
focused. Foremost, they offered profound insights into prisons as moral
microcosm where morality and moral values are engrained in the everyday
performance of this institution and are perhaps laid bare and visible more
than in life outside.
Among this group Sonja Snacken stands out for being decisively
‘European’ in her values, engagement and ‘academic activism’ as she recently
told young colleagues at Griffith Criminology Institute. Her native bi-lingual
Belgium certainly is a country where European perspectives are more easily
developed than in other places, and being a lawyer and criminologist, she
easily straddles the local and ‘continental’ with an international and social
science perspective. Her engagement with prisons as institutions and the
DOI: 10.46944/9789461172242.2
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lives of their inhabitants, thus quite naturally developed into an engagement
with human rights of prisoners. It is her outstanding achievement that
she translated what she had learned about the moral universe of prisons
into the universal values of human rights and human dignity. She realised
early on that human rights constitute a practical morality and a practice of
morality within prison regimes. Consequently, her approach to the thorny
issue of punishment has not been philosophical or political, but practical, or
better practically humanistic – ‘academic activism’ as she sees it. Shaping,
implementing and monitoring human rights and human dignity in the
everyday life of Belgian as well as European prisons has been her very cause
– and still is – for which she has worked over the past decades. Particularly,
her engagement concerned those groups who are marginalised among
the marginalised: high security, foreign, elderly, mentally ill and disabled
prisoners. Her work for the European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
since more than two decades has convinced her of the importance as well
as strength and weaknesses of our values in the way we punish and treat
those whom we punish. Here, as much as human rights are universal, Sonja
Snacken explicitly means European values, and the European institutions
that support and strengthen these values.
At a time when many colleagues thought and feared that European
countries would follow the US on a path to mass incarceration, she was
convinced that Europe had firewalls against such a development. In 2010,
then posed as a question, her article exuberates the strong conviction that
Europe can resist punitiveness – and it finally did. Even as the US are
slowly climbing down from mass incarceration, European imprisonment
rates never came close. How could Europeans and European states resist
punitiveness? At the core of European resistance, Sonja Snacken – together
with her colleagues Els Dumortier and Tapio Lappi-Seppälä, located the
specific formation and structure of the European welfare state and its
underpinning value, solidarity, to which she refers as a ‘typical European
value’ (Snacken, 2010, p. 280). It is worth to quote here from the document
that she uses herself: the European Commission’s (2008) ‘Renewed Social
Agenda: Opportunities, Access and Solidarity in 21st Century Europe’:
Europeans share a commitment to social solidarity: between generations,
regions, the better off and the less well-off and wealthier and less wealthy
Member States. Solidarity is part of how European society works and how
Europe engages with the rest of the world. Real equality of opportunity
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depends on both access and solidarity. Solidarity means action to help
those who are disadvantaged.

A British Academy report concurs and identifies ‘a set of fundamental
social and political values – liberty, autonomy, solidarity, dignity, inclusion
and security – that penal policy should support and uphold rather than
undermine. Such values should guide our treatment of all citizens: … we
should behave towards offenders … as citizens whose treatment must reflect
the fundamental values of our society’ (2014, p. 17).
Sonja Snacken posed the question how this commitment to solidarity
translates into less punishment, less imprisonment and better prison regimes
and conditions in Europe. As so many others, she also inspired Johanna
Schönhöfer and myself to test empirically whether the different facets
and dimensions of solidarity in fact reduce punitiveness across European
countries.

Solidarity and punishment
In the discussion of criminologists, welfare values have often been
confounded with what has been termed collectivistic values (Karstedt, 2006).
Collectivistic values, however, promote the exact opposite, namely support
confined to the in-group, mostly family and kin, rather than reaching out
to others and strangers; they thus underpin the welfare of a small collective
rather than society in general. Contemporary welfare is based on solidarity
values as described by the European Commission (2008), and as such on
encompassing values. Solidarity has many faces, including volunteering for
help, donating to help others and the welfare state’s support for those in need,
namely the unemployed, the elderly, families or the disabled. A very general
definition framing these different facets is ‘the willingness to contribute to
the welfare of other people’ and the acknowledgment of a ‘shared fate’ and
that ‘we need each other’ (van Oorschot and Komter, 1998). Solidarity has
a calculating, affective and structural dimension, and is defined as much
by those who exert solidarity as by those who are (prospective) recipients.
Calculating solidarity is based on the realisation that our fates depend on
each other; affective solidarity is led by genuine concern for others, and a
sense of moral duty, fairness and reciprocity, some might say empathy.
Structures of solidarity and support are based on proximity (e.g. family
and kinship networks), identity (e.g. ethnic groups) and deservedness,
i.e. characteristics of the recipients. Solidary action is contingent on the
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characteristics of the recipient and the situation they find themselves in, and
it is easy to see that offenders and prisoners constitute a particular group of
recipients. For solidarity with this group it is important, whether they are
perceived as innocent and not responsible, or suffered from unfair treatment;
it is also important that they are seen as part of our moral universe and signal
willingness to change or show remorse.
We used imprisonment rates, a rating of prison conditions and prison
admission rates between 2010 and 2013 for 26 European countries, across
all regions of Europe, in order to measure punitiveness. Our measures
of solidarity values included measurements of willingness to contribute
(e.g. taxes), of moral duty and genuine concern (e.g. donations), of fairness
to those who are less well off, of reciprocity and inclusion (e.g. rejection of
neighbours with criminal record), and of general public spiritedness. We
used data from the European Value Survey and European Social Survey, the
World Giving Index, and Political Party Manifestos between 2004 and 2012
(all information available from author).
Our findings suggest a differential impact of solidarity values on our three
dimensions of punitiveness. Turning to the impact of solidarity values on
imprisonment rates, we find that generally values of reciprocity and fairness,
and of social justice, significantly reduce prison populations; in contrast to
a more calculating solidary attitude, affective attitudes like moral concern
for others do not have any impact. Countries where citizens are generally
willing to contribute, and support fairness and equality, are commonly less
punitive in terms of their incarceration rates. The results for admission rates
reflect those for imprisonment. However, we find that where offenders are
perceived as undeserving and citizens are more willing to exclude them
(e.g. no neighbour with criminal record), admissions to prison are
significantly higher. Surprisingly, according to our results, prison conditions
are hardly influenced by solidarity values. However, the affective dimension
of solidary values stands out. In countries where citizens have a general
concern for others and feel a moral duty to help, prison conditions are
significantly better than elsewhere. In contrast, where citizens are willing
to exclude offenders and see them as undeserving, prison conditions are
significantly harsher: they obviously support tough prison regimes in their
countries.
These results support Sonja Snacken’s insistence on values and human
rights in the penal realm. She is right in assigning a prominent role to
welfare and solidary values and actions supporting European versions
of the welfare state in keeping imprisonment at comparably lower levels
and prison conditions better and more humane. General social values of
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solidarity define penal policies and thus penal outcomes across Europe, and
the different dimensions of solidarity like inclusion, fairness and reciprocity,
all are important in building a firewall against punitiveness. They are
decisive in recognising prisoners ‘as citizens whose treatment must reflect
the fundamental values of our society’ (British Academy, 2014, p.18) and
their right to lead a life of dignity even when in prison. This is a lesson that
reaches far beyond prison walls and the penal realm, and in many ways
strengthens our European identity and belief in these values. Sonja Snacken’s
inspirational academic activism has advanced these values since many
years and has laid out the path for future generations of criminologists and
activists.
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A dialogue with Europe –
regarding Spanish Prisons
Elena Larrauri 1
Professor of Criminal Law and Criminology,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

I am aware that Sonja Snacken is sometimes critical of the EU, especially
regarding crime control and immigration policies. As she wrote to me in
an e-mail ‘(…) it was not until the Aranyosi and Căldăraru case of 2016 that
the European Court of Justice stated that the principle of mutual recognition
within the EU is subordinated to the respect for fundamental rights, finally
following the ECtHR case-law.’ And notwithstanding, to me, ‘Sonja is
Europe’, or at least the Council of Europe! In prisons and human rights, she
is unavoidably entangled with the influence in Spain of what we call ‘Europe’.
I will try to show this with three examples.

Spanish criminology meets ‘Europe’ in 2000 at the ESC
I met Sonja thanks to the ESC of which she had been the president (2004).
Coming from ‘critical criminology’, I shared, I think, an initial distrust
when gathering with ‘administrative criminology’. Knowing Sonja helped
to convince me of a ‘self-evident truth’: that the majority of criminologists
are liberals, and that the differences among us are infinitely much less, than

1

The author thanks, especially, professors Borja Mapelli, Esther Pascual and Alex
Saiz-Arnaiz for their comments. And, as always, Andrew Henley for improving my
text. This paper has benefited from the support of ‘Ejecución y supervisión de la pena:
Calidad de la intervención, legitimidad y reincidencia» financiado por MINECO
(Ref. DER2015-64403-P), FEDER, UE; and ‘Redes de Excelencia’: Desarrollo de
un modelo criminológico y empírico de la política criminal – Acrónimo EmpiriC –.
Financiado por MCIU-AEI (Ref. DER2017-90552-REDT).
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all our commonalities. In addition, she is also an excellent example of how
scientific research can contribute to policy recommendations2.
Sonja also got the ESC prize in Porto (2015), and I recall her words.
Her discourse was a remembrance of the people that had helped her in her
career. Not of what she had achieved, but thanks to those who had made her
achievements possible.
A third moment was when we were sitting together in a session and
listening to some young criminologists in Cardiff (2017). She told me that she
was going to retire soon, and that she was happy because she could already
see new generations following the work she had done in the areas of prison
law, human rights, and prison supervision. I remember being surprised by
this announcement, but slowly since then, I have also convinced myself that
we can retire when we secure continuity of lines of thought.
And last, I had the privilege of interviewing her in Ghent (2019) for the
ESC Oral History of Criminology. Kristel Beyens had broken her ankle and
there was concern that the interview might have to be suspended. Even if
I am not the biggest expert in Sonja’s work, I thought I could manage. The
interview became a lesson, filled with vital optimism3.
In the end, the ESC is its members. To meet and listen to professors like
Sonja Snacken has done a great deal to allow comparative work, search for
better practices and to stimulate research that tries to speak to a broader
community than the one in our own countries. And this has forced us
Spanish criminologists to discover the European soft law and the judgments
of the European Court of Human Rights (ECtHR).

The influence of the Council of Europe in Penology
In addition to personal encounters at the ESC, Sonja was also relevant in
bringing the influence of European penology closer to academic criminology.
Spain entered the Council of Europe in 1977 after Franco’s death (1975)
but it is probably true that the knowledge of ‘European soft law’ regarding
penal systems was not influential in criminology until 20004. Slowly, this
2
3

4

For a broader explanation, watch Snacken (2019) European Criminology Oral History
Project.
That Sonja Snacken is (and remains) an optimist can also be seen in her paper
Resisting Punivitiness in Europe? (2010). On a personal note, I smiled because I had
written in Spanish a similar title: Punitive Populism… and how to resist it (Larrauri,
2006).
For example, we published a book on Alternatives to Imprisonment (Cid and Larrauri,
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began to change, new generations of scholars began to travel abroad, the
impact of the ESC, Undergraduate Degrees in Criminology began in
2009, the Erasmus students, SPACE -the Council of Europe Annual Penal
Statistics, and the possibility of comparative studies with colleagues. All
these developments certainly helped to construct Europe ‘from below’.
To navigate all of the European organizations and texts is not easy5.
I invited Sonja Snacken to give a lecture to our Masters students, also as
an excuse to familiarize myself with all this European framework. Sonja
accepted our invitation and came to lecture on the Master of Criminology
course in Barcelona in 2010. Her combination of legal analysis and empirical
research was exactly what we needed!
This nice professor began to mention a ‘soup of letters’ that I quickly
had to learn. In effect, as it is known Sonja was the chair (2006-2012) of the
Council for Penological Cooperation (PC-CP). The PC-CP provides the
standards and recommendations that are later approved by the Council of
Europe on matters on prisons and community sanctions and measures and
set the normative framework in terms of human rights that are afterwards
influential to each country. These recommendations were known in Spain,
and they did set a landmark on how to judge our own systems6.
Especially regarding the establishment of alternatives to prison which
was accomplished in Spain with the new penal code, labeled ‘the penal code
of democracy’ in 1995. Franco’s death gave the opportunity to reform – in
substantial ways – the old criminal code and the new one had as its main
accomplishments the introduction of alternatives to prison. In 1995 Spain
introduced the system of day-fines, and community service and increased
the possibilities of suspended sentences and probation.
It is not only that the law introduced these community sanctions, but that
there was a cultural milieu considering prison as a last resort, and in favour
of using them, which pressured the administration to put them into practice
(Blay and Larrauri, 2015). Certainly, this cultural milieu was also due to the
German penal reform (Alternativentwurf eines Strafgesetzbuches) which has
always been so influential among Spanish criminal law professors7. And the
option for a reductionist policy was no doubt increased by the works of other

5
6
7

1997) and there is no mention of any European Recommendation, and I don’t think
we were the only ones to make this oversight.
Fortunately, to provide context and some semblance of order to all this knowledge,
‘the bible’ soon came along: Principles of European Prison Law and Policy, written by
Dirk van Zyl Smit and Sonja Snacken.
See for example Cid (2010).
Larrauri (2001)
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academics like Sonja Snacken (2006), who considered this policy a landmark
of European Legal and Political Culture.

The influence of the Council of Europe in Spanish Prisons
I will briefly describe the influence of the European Prison Rules, the ECtHR
and the CPT in Spain.

European Prison Rules and the Spanish Penitentiary Law
Spain had a humanist tradition regarding prison law (since the Ordenanza
General de los Presidios del Reino, de 1834). This had been interrupted
with the Civil War and the dictatorship that caused a tremendous increase
in prison numbers due to the imprisonment of all the political opposition.
During almost 40 years, prison warden positions were given to ex-military
personnel, who implemented an authoritarian regime based on order and
discipline inside prison (García-Valdes, 2019).
Let it be known to our European colleagues, that the Penitentiary Law
was the first law approved by the democratic parliament in 1979 (and by
unanimity: 284 votes in favor, and two abstentions, García Valdes, 2019)8.
It is no wonder, since many of the newly elected members were especially
sensitive to matters of imprisonment, because they had either suffered it, or
had close knowledge of it.
According to its main author, a Spanish criminal law professor, the
Penitentiary Law had as its main influence the European Prison Rules (EPR)
of 1973 and also other penitentiary laws of countries like Sweden, Italy and
Germany (García-Valdes, 2019).
I asked one academic who directly participated in these reforms9 in which
areas they could specifically detect the influence of the EPR. The answer
(which will please Sonja Snacken) was: in the idea of the prisoner as a person,
as a human being, and as a bearer of rights (Rechtssubject).

8
9

It was actually the first ‘organic’ law, a special category of law which requires absolute
majority because it deals with human rights.
Borja Mapelli (Professor of Criminal Law, personal communication) participated in
the reform of the Reglamento 1996. This represented a shift from a very psychological
view of rehabilitation based on treatment, to a wider view of reintegration that
included other activities like education, occupation, and contact with the outside
world.
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The Penitentiary Law tries to protect the dignity of the person and
recognizes the right of the prisoner to be called by his name, to wear his
clothes, to occupy a single cell, to receive a salary for the work done inside
prison, the right to medical assistance, the right to refuse participation in
treatment activities, and the prohibition of punishment cells.
The Spanish Constitution states that the deprivation of freedom must
be oriented to rehabilitation and that the prisoner retains all his rights, not
affected by the sentence, the law or the finality of the punishment10. The
Penitentiary Law states the same and adds a concrete catalog of prisoners’
rights11. In addition to the recognition of prisoners’ rights, the Penitentiary
Law in Spain introduces ‘due process’, and ‘procedural safeguards’ (Carou,
2017).
Because of the time of the discussion of the Penitentiary Law in 1979,
it is probably sensible to conclude that the ECtHR [Case of Golder v. The
United Kingdom, Judgment 21 February 1975] and the famous dictum ‘The
Convention does not stop at the prison gate’, also had an influence in the
Spanish Prison Laws.

The ECtHR and the Constitutional Court regarding Spanish
prisons
The Spanish Constitutional Court played an active role regarding prisoners’
rights particularly until 2007 (Reviriego, 2008)12. Although it is probably
also correct to conclude that its impact was more visible in procedural than
in substantive rights, where it usually deferred to the prison administration
(Livingstone and Owen, 1993; Scott, 2013).
What has been the influence of the ECtHR in Spain? Spain has never
been found in violation of art. 3 of the ECHR (for torture or inhumane
and degrading punishment) or any other concerning prison matters13.
In addition, there is very little reception in the official institutions and

10
11
12
13

This last can be similar to the restrictions by ‘necessary implication’ (Lazarus, 2006).
Art.4 of the Reglamento Penitenciario, 1996.

It saw approximately 150-200 cases since 1980 regarding prison matters.

The cases in where there has been a violation of art.3 in its procedural aspect have
been in police stations (Pascual, 2016). The closest recent one might be the Case of
Cano Moya v Spain (Final Judgment 11/01/2017) ‘(…) the Court finds that the refusal
of the post-sentencing judge to provide the applicant with photocopies of the complete
case file amounted to a hindrance of the exercise of his right of individual petition. It
follows that the State has failed to comply with its obligations under Article 34 of the
Convention’.
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documents of the ECtHR judgments in Spain (Pascual, 2016)14. And, as we
can see in the following table based on the Annual Report of the ECtHR
(2018) very few cases reach the ECtHR, when I compare Spain with similar
countries15.
1959-2018
SPAIN
FRANCE
GERMANY
ITALY
U. K

Total
Judgments

At least one
violation

No
violation

Friendly
settlement

Other
Judgments

167

112

48

3

4

1,013

736

175

64

38

340

195

117

13

15

2,396

1,830

69

355

142

547

315

141

68

23

Table 1: Number of cases that reach the European Court of Human Rights

What explains the scarce appeal to the ECtHR? According to research done
by Pascual (personal communication) based on interviews in 10 prisons
conducted with prisoners and other relevant actors, the main reasons
are: i. prisoners get tired of appealing since they first have to go to the
Constitutional Court (86 %); ii. Lack of knowledge by lawyers (79 %) and
prisoners (99 %) of the ECtHR; iii. Belief you need to have financial means
(94 %).
In sum, the ECtHR regarding prisons has not been very influential. This
might possibly change since the important case of Del Rio Prada v. Spain,
21 October 2013. Maybe this also has to do with the fact that until 2007 the
Spanish Constitutional Court provided more relief16. It remains to be seen
if the declining activity of the Constitutional Court promotes the number
of appeals to the ECtHR, once the new generations of Spanish lawyers are
better acquainted with its judgments.
14 In the official document (Jurisprudencia Penitenciaria) summarizing all judgments,
Pascual reports in the last 25 years only three citations of the ECtHR (two on pretrial
detention and one on the ‘Parot doctrine’). See also Alcacer, Beladiez and Sanchez
Tomás (2013).
15 Although these figures are not homogeneous. I thank Alex Saiz Arnaiz for pointing
this out. Spain ratified the Convention in 1979, France in 1974, Germany in 1952,
Italy in 1955 and UK in 1951.
16 A new law LO 6/2007 May 24th allows to reject appeals (recursos de amparo) if
they do not have ‘constitutional relevance’. Since 2008-2012 the average of admitted
appeals has been 1,5 % per year. Before the rates could be 10-14 % per year (Alex Saiz
Arnaiz, personal communication).

69

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 69

24/08/2021 15:59

An inspiring humanist

The CPT and the Spanish Penitentiary Judge
The introduction of a penitentiary judge (Juez de Vigilancia Penitenciaria)
was due to the influence of the French and Italian system (García Valdes,
2019). In Spain, the supervision and monitoring of the prison has been
trusted to a specific judge. Actually, this is considered as the most profound
gain of the Penitentiary Law, the creation of a specific judge to monitor
prisons. The administration was deemed to be both accused ‘party’ and
‘judge’ and unable to be impartial.
How do these specific judges supervise and monitor prison activity?
They can visit the prisons and receive any complaints from the prisoners.
However, there are very few Judges in all Spain (17 Judges for 71 prisons)17.
On the other hand, there is an excess of paperwork. Surely this explains the
charge leveled by the CPT on its visit to Spain (in its 2016 report): ‘In terms
of judicial supervision of the penitentiary system, the CPT observed once again
that supervisory judges acted mainly as a ‘rubber stamping authority’ for the
decisions of the prison administration rather than as an independent and
impartial supervisory institution’.
Therefore, the work of the CPT (for which Sonja Snacken acted also
as an expert for 15 years) is welcome. A recent paper of the results of the
CPT last report (2016) when visiting Spain, concludes that 44 % of the
recommendations have been partially or totally accepted18.
Finally, it might be wise to explore the sanctioning mechanisms of the
Administration in order to not only rely on judges (Larrauri, 2020). If the
administrative system of complaints can be impartial, guarantee voice,
include safeguards and be effective, I think this might be an argument in
favour of promoting it, instead of blindly trusting that judicial supervision
will always be preferable19.
There is always the danger when writing an academic paper that we
describe a personal history and think that we are, as Cohen would wittingly
put, recording a ‘change of paradigm’. I hope that I have not made this
mistake. And if I have, I have a good excuse: to render tribute to the work
and life of Sonja Snacken.
17 In addition, there is no differentiation between the complaints that can be addressed
to these judges. A judge has to respond the complaint of a prisoner not having cards
to play and of a prisoner that has been for five days placed in mechanical fixation
(Pascual, 2020, personal communication).
18 Of course, as the authors state, acceptance is not implementation (Aizpurua and
Rogan, 2019)
19 I make this point in the discussion of prison leave (see Larrauri, 2020).
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A criminological role model:
Lessons in resisting punitiveness
Fergus McNeill
Professor of Criminology and Social Work, Scottish Centre for Crime and
Justice Research, University of Glasgow, Scotland

I’m not sure exactly when I first met Sonja, but doubtless it was in the context
of an annual meeting of the European Society of Criminology, perhaps in
Amsterdam in 2004. Sonja was, of course, a founding member of the society
in 2000 and, in 2004-05, she served as its President. I do have a very clear
memory of tracking down Sonja at the swelteringly hot Bologna conference
in September 2007, accompanied by Gwen Robinson and Pepe Cid, and
enlisting her support for the development of a new Working Group of the
European Society of Criminology (ESC) focused on Community Sanctions
and Measures. Sonja duly presented the opening paper at the Working
Group’s inaugural meeting in Barcelona in April 2008, on ‘The Culture of
Control in Europe’.
These early encounters with Sonja firmly established my admiration for
her and her work – an admiration that has, of course, only deepened over
the years. They also introduced me to two of her finest qualities. The first
of these is generosity. Although community sanctions and measures were
not a core focus of her own research, recognising our enthusiasm (and
despite little evidence of our abilities!), she was prepared to invest time
and effort in supporting us as more junior colleagues, and to support our
initiative. Crucially, this generosity was combined with a second quality.
This is harder to sum up perhaps, but it relates to the very rare ability that
Sonja possesses of thinking about criminology and criminal justice in
ways which are simultaneously broad and deep. The breadth that I refer to
here spans not just different aspects of criminal justice processes, but also
different criminal justice systems in different places and times. Thus, Sonja’s
breadth of knowledge allowed her to see that the gap that we had identified
in penological scholarship on community sanctions mattered. But equally
importantly, her depth enabled her to suggest conceptual ‘clews’ (or lines of
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inquiry) that, in turn, inspired us to do ‘deeper’ work than perhaps we could
have imagined for ourselves.
In other words, Sonja’s initial contributions to the fledgling working
group played a vital part in helping us aspire to develop a critical and
comparative penology of community sanctions. Rather than succumbing to
the very Anglophone question, ‘Does probation work?’, Sonja’s interventions
encouraged our attention towards much more fundamental questions about
community sanctions: How had they emerged and why had they developed
in the different ways that they had in different places? How might we
understand their purposes and functions and the processes associated with
their legitimation? How were they constructed and experienced in practice?
How might they best be reformed, and in line with which values?
It is no coincidence, of course, that I mention here the problems of
succumbing to the preoccupations with ‘effectiveness’ that once typified
English-language work on probation. Although it was Kristel Beyens, I
think, that first alerted me (gently, I should add) to the dangers of dwelling
in the often narrow and self-referential tunnel of ‘Anglo-Saxon criminology’,
it was the existence of the ESC and its working groups and conferences that
offered my escape route, and it was Sonja’s Barcelona paper, later published
as ‘Resisting punitiveness in Europe’ (Snacken, 2010), that provided the
map that I’ve been trying to follow since. Like many Anglophone European
criminologists of my generation, I owe Sonja (and other ESC pioneers) a very
large debt.
I think it’s true to say that the paper that Sonja presented in Barcelona
evolved into ‘Resisting punitiveness in Europe’, which was published in
Theoretical Criminology two years later (Snacken, 2010). Crucially, at the
time of its publication, many ‘Punishment and Society’ scholars remained
justifiably enamoured of David Garland’s (2001) magisterial ‘The Culture
of Control’: Its account of how broader economic, social and cultural
pressures associated with late modernity and globalisation had re-shaped
the field of crime control remains highly influential. Others favoured Loic
Wacquant’s (2009) analysis in ‘Punishing the Poor’, which blamed neoliberalism for the emergence of a ‘penal state’ that divested from welfare
and invested instead in policing and punishment as its primary means of
managing and containing marginalised and impoverished populations.
Sonja insisted that such accounts needed to be complemented or challenged
by analyses that paid proper attention to differences between nation-states
subject to broadly similar economic, social and cultural pressures. To avoid
a kind of sociological over-determinism, a much more fine-grained analysis
was required of the diverse relationships in different places between penal
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systems, welfare regimes, democratic structures and processes, and legalcultural values. As I noted above, Sonja was and is one of the few scholars
who possessed both the breadth of knowledge and the intellectual depth
required to make such comparisons.
Of course, others – like Marie Gottschalk, Vanessa Barker, Nicola Lacey,
David Downes and Tapio Lappi-Seppälä – had offered similar arguments
and some had done sophisticated comparative work, but Sonja’s work did not
stop at offering a crucial critique of overly-generalised theorising. To borrow
a phrase from Ian Loader and Richard Sparks (2012), she has always been
determined to pursue penological research that goes ‘beyond lamentation’.
For her, a much closer examination of what produces and restrains particular
forms of penality is required not just to ensure a more accurate diagnosis of
contemporary penal problems; it is required in order to better guide realworld reform efforts. The clue was in the paper’s title; her goal was to enable
us to better understand what might help us resist punitiveness.
Of course, in that project of resistance, European values and perspectives
have always been a leitmotif of Sonja’s work. But again, this is not just a
matter of analysis. Indeed, it is no exaggeration to say that – both in her
European activism and in her own magisterial contribution (with Dirk van
Zyl Smit, 2009) ‘Principles of European Prison Law and Policy’ – Sonja has
been profoundly influential in defining and refining European values, at
least as they relate to the penal sphere.
My assessment in this respect is based not just on reading Sonja’s work. I
have been fortunate on a couple of occasions to witness and learn from her
first-hand. The first of these experiences related to a conference celebrating
ten years of the Maisons de Justice in Belgium. I had been invited to speak
at that conference and, along with other speakers and organisers, was
also invited to dinner with the then Justice Minister. It was easy to see –
in the interactions around that table (and in the conference in general)
– how respected Sonja was by academics, politicians, policymakers and
practitioners alike; and it was easy to see why. She carried her expertise
lightly and intervened judiciously. But there was obvious authority and
influence in her ability to translate -- not so much between languages as
between academic, policy and practice discourses.
Not long after that, Sonja and I acted as scientific advisors to the Belgian
Presidency of the European Union (in 2010-11). Our advice related to the
implementation of the Framework Decision 2008/947 on the transfer of
probation measures. I will spare readers the technicalities of this instrument
and of the processes associated with seeking to guide its implementation.
Suffice it to say that, in reviewing and analysing not just the Framework
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Decision itself but also dozens of country responses about it, it was both
a huge relief and an education to work with someone so competent and
confident in undertaking the complex and challenging work of thinking
through how a Framework Decision might best be interpreted and
implemented in line with existing European norms and standards.
While working to inform and influence the implementation of a
Framework Decision might seem like a highly specialised and perhaps
narrow activity, it is an excellent example of the hard work associated with
the kind of critical but engaged penology that Sonja has lived and breathed
for decades. I think no one could or would ever describe her work as less
than critical but, in contrast to some versions of ‘critical criminology’,
Sonja’s absolutely refuses to settle for sniping from the side-lines, pending
the seemingly distant prospect of socio-structural change. Instead, Sonja
has ‘rolled up her sleeves’ and engaged strategically and energetically in
the messy work of contesting penal values and norms; both in Belgium and
across Europe.
For all these reasons, it should be obvious by now why I think of Sonja
not just as a hugely impressive scholar, but also as a role model, and a friend.
Returning to the qualities with which I started, Sonja has often put her
time, remarkable talents and redoubtable energies at the disposal of others,
whether in policy, practice or the academy. I know now – being a little further
on in my own career – that this kind of generosity does not come without a
cost. I hope however, that – as she reads this collection and perhaps also as
she ponders the state of European criminology – Sonja will feel that the price
has been worth paying.
By helping so many others develop not just as scholars but also as
activists both within our own countries and internationally, she has done
a huge amount to create and sustain the criminological capacity in Europe.
In her own work, she has helped us understand much more clearly not just
why penal systems are as they are but also how they can be better than they
are – and what ‘better’ means in this context. In other words, in her own
outstanding scholarship, in her critical engagement with penality, and in
her support for the development of others, Sonja has made an outstanding
contribution to resisting punitiveness in Europe, and beyond.
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Introduction1
This chapter is a tribute to the work of Sonja Snacken, who has dedicated a big
part of her career in criminology to counter injustices in the criminal justice
system. As a staunch defender of prisoners’ rights, she has denounced and
fought inhumane prison conditions as well as injustices in the penal system.
However, her engagement with these topics goes beyond her ethnographic
and activist approach. Her commitment is also reflected in her important
participation in policy making and in her theoretical reflections on topics
such as human rights, human dignity (Snacken, 2016) and justice in general.
In her work, Sonja has paid special attention to alterity and the rights of
those we could roughly call ‘the other’. In her acceptance speech for the 2015
ESC European Criminology Award, she illustrates this idea when she says
that in her trajectory she has ‘talked to victims of torture by police, physical
ill-treatment by prison staff, lengthy isolation and inter-prisoner violence; to
young mothers who had been on remand for two years without being allowed
to receive visits from their small children’ (Snacken, 2015, p. 10). In this
text, we will pay particular attention to this last reference in her speech on
gender and justice. Taking that as our starting point, we will reflect on the
connections between justice, space, gender and prostitution.
With these ideas in mind, we decided to enter into dialogue with her
work while structuring this text in two main parts. First, inspired by her
reflections on human rights and human dignity, we propose a conversation
that highlights the spatial dimension of justice. In the same section we also
1

We would like to thank Stephanie Garaglia for her comments on the first draft of this
text.
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briefly discuss how spatial injustice is particularly blatant when we look at
public space and gender. In the second part, we exemplify our point by using
the specific case of the Brussels red-light district. Through this example, we
reflect on how a spatial approach can reveal inequalities and injustices by the
way in which the authorities deal with prostitution.

Gendered spaces and spatial justice
Many geographers and urban criminologists have shown how space matters
to criminology. That is to say, how criminology can be enriched by paying
attention to the city, to places (and their history), to public space, to urban
design, to location, to geographic contexts, to particularities of different
neighbourhoods, to different geographic scales and so on. We could add to
the criminological discussion that space also matters to penology and that
this can be seen through different scales. Comparative penology, for example,
has shown how prisoners’ conditions can be very different in countries such
as Belgium and Brazil. This difference is noticeable in the chapters which
Sonja Snacken (2001) and Tania Maria Dahmer Pereira (2001) contributed,
respectively, to the edited volume Imprisonment today and tomorrow:
international perspectives on prisoners’ rights and prison conditions. Where
someone is incarcerated has a critical impact on how humane or inhumane
the treatment of the prisoner will be. At the urban level, the discussion about
alternative ways of punishment such as electronic monitoring is ultimately a
question of space, of how limiting someone’s movement in public and private
spaces is a determining variable in the severity of someone’s punishment.
The location of a prison also has a strong impact on the dynamics of the
neighbourhoods in which they are placed. Lastly, on the very local scale
of the prison itself, carceral geographers and carceral architects have
highlighted the strong relationship between prison design, punishment, and
human rights.
The call among geographers and urban scholars for the importance
of considering the spatial element in social sciences analyses (including
criminology) became informally known as the spatial turn (Warf & Arias,
2009). This spatial turn goes beyond looking solely at the location of social
issues, that is to say, space in its geometric character. It actually understands
space as an active force. According to Edward Soja, one of most influential
urban scholars of our time (2009, p. 2), ‘thinking about space has changed
significantly in recent years, from emphasizing flat cartographic notions
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of space as container or stage of human activity or merely the physical
dimensions of fixed form, to an active force shaping human life’.
The second reason why we reference Soja in this text relates to his
reflections on the concept of spatial justice. In his provocative article The
city and spatial justice, he argues that thinking spatially about justice in all
geographical scales is important from a theoretical, as well as a practical
point of view. These insights can help yield more effective actions in attaining
more justice and a greater democracy. For Soja (2009, p. 4), ‘combining the
terms spatial and justice opens up a range of new possibilities for social and
political action, as well as for social theorization and empirical analysis, that
would not be as clear if the two terms were not used together. By combining
space and justice, Soja (2009) calls attention to how justice and injustice are
unequally distributed:
The normal workings of an urban system, the everyday activities of urban
functioning, is a primary source of inequality and injustice in that the
accumulation of locational decisions in a capitalist economy tends to lead
to the redistribution of real income in favour of the rich over the poor.
This redistributive injustice is aggravated further by racism, patriarchy,
heterosexual bias, and many other forms of spatial and locational
discrimination.
(Soja, 2009, p. 3)

One key word that we would like to retain from the quote above is that of
patriarchy. Gender and patriarchy play a role in the way that justice and
injustice take place in the city. Take again Snacken’s earlier reference to young
mothers in prison. When we think about gender and the space of a prison,
the relationship between prison design and (in)justice pops out. Female
prison design should, for example, consider the possibility of prisoners
being pregnant at the moment of arrest (or them getting pregnant once
incarcerated, in a consensual or even non-consensual way). The guarantee of
human dignity and the human rights of both mother and child are strongly
dependent on how appropriate the space of the prison is. Simply mimicking
the default male carceral design in female prisons will not do the job, as
the needs of mother and child are reflected in specific physical spaces not
found in male prisons (disregarding the question if any child should even
be incarcerated as of birth). The absence of appropriate design for pregnant
inmates is even more flagrant if we look again at countries like Brazil where
the daily disrespect for female prisoners’ human rights, including the right of
them as well as of their children to a healthy pregnancy and a humane birth,
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is a crude reality (Leal et al., 2016). All these elements lead us to agree with
Schliehe (2017) when she calls our attention to the importance of a feminist
carceral geography.
Moving from prisons to public spaces, cases of gender-related spatial
injustice are abundant. Many scholars have already pointed out how, for
example, fear of crime plays a role in the way that women use public space.
Gilow (2015), despite the limited sample used in her analysis, has shown how
women in Brussels limit their mobility due to fear of crime. She underlines
how limited mobility plays a role in how much a citizen is able to actively
participate in social life.
The examples of the connections between public space, gender and
injustice are not limited to less visible manifestations like those linked to fear
of crime. They can also easily be perceived in the materiality of Brussels’s
urban landscape. A walk around the city centre will show how Brussels is
not designed in a way that treats men and women equally. Among the many
examples we could give here, maybe the presence of male public urinals is
the most flagrant. In many parts of the city, men can make use of free public
urinals. That same facility is not available to women. They are dependent
on a very small supply of public toilets, which are often in an insalubrious
condition. This denial of a very basic right of women reveals how patriarchy
is embedded in the design of the city’s urban landscape. Such spatial
manifestation of patriarchy is even more evident if we bring our attention to
probably one of the most male-dominated neighbourhoods of Brussels, the
red-light district (RLD), which will be discussed next.

Spatial injustice in the Brussels red-light district (RLD)
Prostitution in Brussels takes several forms: clandestine street prostitution
(Alhambra area, Avenue Louise and in a number of parks), ‘luxury
prostitution’ (massage parlours and escort services advertised via word-ofmouth or the Internet), and window prostitution (in the Brussels RLD around
the North railway station) (Loopmans & Vermeiren, 2009). In this text, we
will focus on the case of the red-light district, which consists of about five
streets concentrated around the Aarschot Street. There, window prostitution,
present in around sixty shops, is legally tolerated. There are about one to four
sex workers per window and while in the Aarschot Street most of them come
from Eastern Europe (mainly Bulgaria and Romania), in the surrounding
streets they are mostly black women from Sub-Saharan Africa (Weitzer,
2018). According to Weitzer (2010), this area can be characterized as a
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‘variegated vice’ zone, located in the middle of the Brabant neighbourhood:
a very densely populated residential and commercial district with a strong
presence of Turkish and North African immigrants. The Brabant area is one
of the neighbourhoods with the highest crime numbers in Brussels (Bailly et
al., 2018), but the precise impact of the RLD on these numbers is unknown.
Sex workers interviewed by Thor Colonna as part of her master’s thesis
claimed to have been victims of threats, harassment, and physical violence.
The recent violent murder of Eunice, a 23-year-old Nigerian sex worker, who
was killed by seventeen knife stabs, was an absolute rock bottom (Colonna,
2020).
In addition to their actual victimisation, the vast majority of these
sex workers feel utterly insecure. One of the reasons for such insecurity
is the general perception that police do not react promptly whenever they
are called to intervene in the RLD (Colonna, 2020; Ghilian, 2018; Post &
Tylzanowksi, 2018). These feelings of insecurity are reinforced by the ‘danger
signals’ emitted by the almost continual presence of drunk men, fights, and
even drug dealers in the area (Ghilian, 2018; Post & Tylzanowksi, 2018). The
physical degradation of the neighbourhood with barely-maintained houses,
some of which are boarded up, garbage (including empty beer cans and
bottles of liquor) lurking on the sidewalks, the abundance of tags, the smell
of urine and the constant slow flow of honking cars send little reassuring
signals to sex workers, visitors and residents (Colonna, 2020; Weitzer, 2018).
Like in many other countries, prostitution in Belgium is regulated. The
responsibility for public order in Belgium, laid down in the municipal law of
1836, was delegated to the autonomous local authorities. This included the
control of prostitution. According to Rodríguez García and Gillis (2018), the
first specific regulations of prostitution were elaborated in Brussels in 1844
and served as a model for other Belgian cities. They had a ‘gendered ideology’
and served to tackle the ‘shameful plague’ (Rodríguez García & Gillis, 2018,
p. 262). According to the authors, prostitution was seen as a necessary evil,
but it had to be shielded from respectable people and the physical and moral
dangers related to this practice should be strictly controlled. In that way,
they talk about ‘a virtually carceral system of regulation’ (Rodríguez García
& Gillis, 2018, p. 262) as a way to segregate those tolerated yet undesirable
‘others’.
The existing regulations were repealed in 1948 due to an abolitionistinspired federal law in which the operation of brothels, public soliciting,
advertising and procuring were banned, except for prostitution itself which
remained legal. From 1948 to the 1980s, this legal framework and occasional
police action were sufficient to keep a grip on prostitution. Loopmans
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describes it as a form of ‘unregulated tolerance’ in which local policymakers
actually ignore the existence of prostitution and leave the control and
integration of sex workers in the hands of informal networks (Loopmans,
2013).
However, the increasing globalisation of the sex industry in the 1980s
challenged this policy of unregulated tolerance. The increased mobility
of sex workers combined with the internationalisation of the sex industry
confronted local governments with the new presence of powerful players.
These players did not hesitate to use legal means to obtain an extension of the
imposed tolerance zones for prostitution. They were also often involved in
human trafficking, the exploitation of women, and other forms of organised
crime (Boels et al., 2016; Boels et al., 2013; Loopmans, 2013).
Today, window sex workers are not considered regular employees, but
tenants who rent a room from the property’s owner. This gives them more
autonomy than working in a brothel where the owner and managers set the
rules (Loopmans, 2013). However, globalisation of prostitution together with
the lack of a clear policy by the involved municipalities is now challenging
the autonomy of these sex workers. Weitzer (2018) comparing the RLDs of
Ghent, Antwerp and Brussels concludes that:
Brussels is unique in that madams operate as ‘assistant pimps’ who front
for bosses who reside in Eastern Europe. They dictate working conditions,
take half the earnings, and exercise tight control over the window workers.
In this role, madams clearly violate the law against third-party control of
sex workers. They are allowed to operate largely unfettered because of the
local state’s laissez-faire approach to this red-light district.
(Weitzer, 2018, p. 133)

The 2019 conviction of ‘Mama Leather’, the leading figure of a notorious
Nigerian prostitution gang in Brussels, and her sentencing to ten years
imprisonment was the first case in Belgium in which action was taken
against this type of crime (Chini, 2019).
The globalisation of the sex industry also had an important impact on
life in the neighbourhood, which until then had consisted of a ‘finely meshed
informal social network between prostitutes, local residents, shopkeepers
and pub owners that could only be maintained through long-term social
contacts’ (Loopmans, 2013, n. p.). Marie (an 80-year-old sex worker) says:
‘Before, when it was Christmas, the whole street was full, the windows were
full, the painters came and they decorated the windows.... when it was the end
of Ramadan, they brought us cakes, we lived very well together’ (Colonna,
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2020, p. 45). Because of the internationalization of the sex industry and the
mobility of the sex workers, the link with the neighbourhood dissipated
and the mutual tolerance often found in RLDs weakened as a consequence.
Moreover, the prices for a visit to a sex worker dropped sharply. One sex
worker interviewed by Colonna (2020, p. 42) testifies that the arrival of
Sub-Saharan African sex workers led to the slashing of prices ‘[t]o fifteen
euros an intercourse. While Europeans are thirty euros minimum.’ The
poor conditions to which these workers are submitted are also reflected in
the overpopulation of premises (three to four sex workers sharing a space
normally intended for one person) and even in the case of sex workers being
housed on the premises, which goes against the municipal regulations
(Colonna, 2020). It goes without saying that the solidarity among sex workers
is now severely affected.
Local authorities have been under pressure to review their unregulated
tolerance and to try to get the situation minimally under control through
administrative interventions. This situation is complicated by the fact that
the Brussels RLD falls under the territory of two municipalities (Sint-Joostten-Node and Schaarbeek) and each have a very different approach to these
issues. The mayor of Sint-Joost-ten-Node does not hide the fact that he wants
to expel prostitution from his territory. He often equates prostitution with
human trafficking and claims that prostitution must thus be eradicated. The
prostitutes are seen as victims of crime or as somehow linked to criminal
networks rather than empowered women who choose their profession and
can earn their own money (Colonna, 2020). In line with this philosophy,
the municipality is taking measures to obstruct prostitution, discourage the
presence of sex workers and urge them to move. The municipality opened
a day-care centre in the middle of the prostitution area as a way to put
extra pressure on the permanence of those sex workers (Colonna, 2020).
The Schaarbeek mayor, on the other hand, opts for greater tolerance to the
presence of prostitution in his municipality. For example, he often receives
the representatives of sex workers in order to take their concerns into
account. In addition to that, the perspective of Schaarbeek is to treat brothels
as hospitality industry establishments (or HoReCa, in Dutch), which makes
it possible to circumvent the ban on the exploitation of brothels. This in turn
allows them to monitor the working conditions of sex workers (Boels et al.,
2013).
Not looking at the spatial context in which prostitution takes place in
Brussels means overlooking some crucial insights for the understanding
of how the treatment of prostitutes can vary so deeply in these two
neighbouring municipalities. While in one municipality they are chased
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away as the undesirable other, in the other their presence is more tolerated,
which does not mean that their working conditions are even close to ideal. If
we want to do justice to these women, it is crucial to look at how space plays a
role in the way that they are being treated and in the working conditions that
are available to them.
In addition, while prostitution can indeed be linked to human trafficking
and exploitation, there are also many women who freely choose to practice
this profession for life or in order to temporarily try to earn as much money
as possible. Defining all sex workers as only victims means to silence their
voices and deny them their rights as individuals. Moreover, chasing them
from certain neighbourhoods, which ultimately forces them into street
prostitution, and confining them to inhumane working conditions could be
seen as forms of spatial injustice.

Conclusion
Inspired by the instigating work of Sonja Snacken and her engagement with
the rights of ‘the other’, we decided to have a look at how justice relates to
discussions about space. We started by looking at the spatiality of prisons
and the penal system and how this spatiality plays a role in the quality of
prisoners’ conditions. From there, we moved into a discussion on gender,
justice and space in order to point out how both prisons and public spaces
often treat women in an unequal way. From gender, we moved into the case
of the spatial justice of prostitutes in Brussels. These people are ‘othered’
twice. First of all, they are women living in a patriarchal city that does
not treat male and female genders in the same way (not to mention other
genders which differ from this binary approach). They are confronted daily
with harassment, abuse and with a police force that does not give them the
protection they deserve. Additionally, they are often seen as undesirable
women whose presence in the city is merely tolerated but whose working
conditions are poor and whose voices are rarely heard.
When zooming in on the places where these women work, we can
gain extra insights into the particularities of their condition. The Brussels
RLD falls under the control of one police zone and two municipalities
with juxtaposed approaches to prostitution. The strong opposition to their
presence in one of those municipalities pushes them to concentrate on the
other municipality where their presence is somehow tolerated. However,
given the internationalization of sex work, the social links between sex
workers and the rest of the local community is becoming less and less
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cohesive. These developments lead to sex workers being increasingly
perceived as people linked to human trafficking and criminality and
decreasingly as autonomous and independent women claiming their right to
work and exist in the city. The spatial aspects of these concurrent issues help
us to understand how justice has a strong spatial dimension.
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What really matters:
Dignity, prisons and Sonja
Christine Morgenstern
Postdoctoral researcher, Universität Greifswald / Trinity College Dublin and
Professor, Fachbereich Rechtswissenschaft, Freie Universität Berlin.

For Sonja’s birthday, I have chosen to write about a Scottish pop song that
stems from the 1980s but still is very popular: ‘Dignity’ by Deacon Blue.1
I did so for various reasons: Sonja likes music and it is always a pleasure to
meet her on a conference dinner dancefloor after having listened to another
brilliant paper of hers during the conference itself. She is open to popular
culture – something else that makes her company so enjoyable. And human
dignity, of course, is one of the core themes of her work.
There’s a man I meet
Walks up our street
He’s a worker for the council
Has been twenty years
And he takes no lip off nobody
And litter off the gutter
Puts it in a bag
And never seems to mutter
And he packs his lunch in a ‘sunblest’ bag
The children call him ‘bogie’
He never lets on
But I know ‘cause he once told me
He let me know a secret about the money in his kitty
He’s gonna buy a dinghy
Gonna call her dignity

1

Of course, this inspiration came from our mutual friend Fergus McNeill.
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And I’ll sail her up the west coast
Through villages and towns
I’ll be on my holidays
They’ll be doing their rounds
They’ll ask me how I got her I’ll say ‘I saved my money’
They’ll say isn’t she pretty that ship called dignity
And I’m telling this story
In a faraway scene
Sipping down raki
And reading maynard keynes
And I’m thinking about home and all that means
And a place in the winter for dignity
And I’ll sail her up the west coast
Through villages and towns
I’ll be on my holidays
They’ll be doing their rounds
They’ll ask me how I got her I’ll say ‘I saved my money’
They’ll say isn’t she pretty that ship called dignity
And I’m thinking about home
And I’m thinking about faith
And I’m thinking about work
And I’m thinking about how good it would be
To be here some day
On a ship called dignity
A ship called dignity
That ship
So, what is this song about – or rather: why did I choose it? The songwriter
Ricky Ross explained that he was working on it during a stay in Greece (this
is where the raki comes in) while he was thinking of the street cleaners of
his hometown Glasgow. When I listen to the lyrics I think of Sonja’s and my
shared endeavour to explore what dignity means or might mean for prisoners.
Being a lawyer by education (moreover a German lawyer!) it is easier to think
in rights: The right to be treated humanely, the right not to be treated cruelly,
the right to receive visits, the right to complain… and to think about proper
and fair procedures to assert these rights. It is still relatively easy to establish
when these rights are violated – when a prisoner is beaten up, or has to live
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in a dark, dirty and overcrowded cell, or is not allowed to see his or her kids,
or when letters are censored without reason etc. Much more difficult is the
positive determination of a humane and dignified treatment, or in short:
what is the dignity of a person? What do we need to respect – in prisons and
elsewhere? Libraries have been written to answer this question. In law, it still
remains true that in most cases we rather describe the fringes – dignity when
it is violated or at risk – and not the core.
So I take recourse to this little song about the Glaswegian street cleaner.
He is doing dirty work, he is not well regarded (and most probably not wellpayed) and the children call him names (I am not sure about the translation
here…) but he carries on because he is saving his money to buy a boat and
sail it. His life is bearable because he has his own plan and he has hope.
What seems to matter is that this hope is realistic, partly because it is only a
small boat and partly because he is keeping his plan a secret, so nobody can
meddle with it. This is why his ship, the Dignity, will be the result of what
we speak of as ‘having autonomy’, being able to make decisions yourself and
have a perspective in life.
A prisoner’s situation in many regards differs from the situation of the
cleaner in the song. Nevertheless penal scholars – several of them, I am sure,
will be among the well-wishers in this book – and even the European Court of
Human Rights have acknowledged that dignity entails the right to hope and
the right to making plans for all human beings, including those in prisons.
With my contribution, I wanted to thank Sonja for her important part in
exploring the positive content of human dignity with regard to prisoners. I
am still convinced that we need rights and procedures, but she reminded me
that we also have to know what exactly we are willing to ensure with them.
Much of my thoughts on this are now inspired by Sonja’s work. ‘Autonomy’,
for example, sounds good, but what does it mean in a prison context? It
means that also a prisoner must be able to have his or her hopes. He or she
must be allowed to have secret plans – this means that treatment efforts and
offers for support must respect when she or he does not want to share them.
However, there must be a realistic possibility to make them true. This means,
among other things, that a prisoner must be in a social and financial situation
upon release to actually realise at least a modest plan – to buy the DIGNITY.
You see, dear Sonja? This is what your work is able to do – to connect a
pop song with thoughts about prisoner dignity. I am looking forward to a
further fruitful exchange on these themes and I am looking forward to your
birthday. If there will be music, I trust that ‘Dignity’ will be played…
Take good care – with best wishes for your birthday
Christine
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Reflections on Sonja’s impact
on penal policy
Mary Rogan
Associate Professor at the School of Law, Trinity College Dublin, Ireland

Such is the breadth of Prof. Dr. Snacken’s work that only a collection such as
this can begin to do justice to it. The golden thread that runs through this
legacy is, for me, the possibility offered by human rights as a way to ensure
penal moderation and an approach to penal policy which respects human
dignity. In exploring this topic, Sonja’s work has also charted territory at
the intersection of human rights and penology which had previously not
only been poorly understood, but barely even traversed by scholars. Sonja’s
work with Dirk van Zyl Smit, Principles of European Prison Law and Policy:
Penology and Human Rights is never on my shelf, because it’s always on my
desk! Through this book and other work, Sonja has given us an understanding
and appraisal of the human rights standards across all aspects of prison
life, from basic material conditions, to contact with the outside world, to
release programmes and the requirements of administrative justice. Sonja
Snacken has done so much to enhance our understanding of the application
of fundamental rights principles to the penal field, particularly some of the
most important articles of the European Convention on Human Rights:
Article 3, the right to freedom from torture and inhuman or degrading
treatment or punishment; Article 5, the right to liberty and the associated
requirements for a fair release process; and Article 8, the right to private
and family life. Until this book came out, scholars interested in this field
had few sources to draw upon, aside from the pioneering work of Stephen
Livingstone. Principles of European Prison Law and Policy is a seminal text,
the first to provide a comprehensive assessment of European human rights
law as applied to prisons. It is my first port of call when trying to understand
any aspect of human rights and punishment, and I know I am not alone.
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Not only has Sonja been a pioneer in bringing human rights into the
penological arena, she has also carried out ground-breaking work bringing
the insights of penology into the analysis and practical application of human
rights. There are multiple examples of this in Sonja’s career, but I think of
a couple in particular: her examinations, alongside graduate students and
other researchers in many cases, of the situation of older people in prison,
and institutional dependency outside the prison setting. Her expertise in
criminological methods and theory has enriched our knowledge of how
the lived experience of the deprivation of liberty does, and as importantly,
should inform the development of human rights principles.
One of Sonja’s most enduring impacts, which I have no doubt will
continue long into the future, has been one which is perhaps less visible
in the traditional academic fora. Sonja has contributed immensely to the
development of human rights standards in practical ways. Her work as an
expert and member of the European Committee for the Prevention of Torture
(CPT) have supported the improvement of prison conditions in Europe,
and enhanced the standards which should apply to those conditions. Most
notably, as President of the Council for Penological Cooperation, she played
a central role in the drafting of the European Prison Rules, and the Council
of Europe’s Probation Rules. This type of work is often poorly rewarded and
even understood in the academic world, and those who do it put in immense
work in ways that require considerable skills of diplomacy, practicality,
sensitivity, and lots of grit and determination. To me, this is some of the most
impressive work Sonja has done, showing her true commitment to living out
the values embodied in the standards she has done so much to shape. This
dedication has borne fruit, and will continue to do so, within the walls of
European prisons in ways that perhaps no academic work will. While I am
sure she would be the first to say that there remains a great deal to be done,
Sonja has undoubtedly done more than most to ensure prisons live up to the
best of European ideals.
This idea of a European approach to punishment brings me to another
of Sonja’s colossal contributions to the academy. In several pieces, including
edited collections and journal articles, Sonja Snacken has sketched the
contours of what is distinctive about Europe’s approach to punishment.
I recall a conference organised by the Howard League for Penal Reform in
Oxford where I, showing some of the naivety of the early career researcher,
asked her, essentially, to describe what effects European human rights law
have had on approaches to punishment. With characteristic kindness and
insight, Sonja gave several examples with ease, including the abolition of the
death penalty within Europe, something she has also written on. In these
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writings, Sonja tells us about much more than matters of punishment, she
weaves in concepts from political science, history, and philosophy to help
us get to the root of what it is to say that there is a European approach to
penality. What might this approach entail? At best, it involves a mildness
or moderation in the use of punishment, and a commitment to upholding
human dignity when punishment is deemed necessary. Sonja reminds us
that these ideals are the best of us, and when they are not protected, not only
do we encounter breaches of laws and standards, but also an undermining
and erosion of even more fundamental norms on which the idea and vision
of a fair and inclusive Europe should be based.
More recently, Sonja has written in areas which are particularly close to
my heart – prison inspection and monitoring. My current research project,
Prisons: the rule of law; accountability and rights (PRILA) examines the legal
frameworks for prison inspection and monitoring in Europe and the United
States, and explores the lived experience of people in prison, prison staff, and
those who carry out ‘accountability work’ in organisations such as National
Preventive Mechanisms and prison inspectorates. In the laborious hours
spent writing the grant proposal, I returned again and again to her analysis
of the role of human rights in shaping penal forms and penal regimes, and
was inspired to look further into how those living and working in prisons
view mechanisms designed to protect their human rights. In this new field
of work, we see her again tackling an area which has been historically
neglected, and taking an inventive and thought-provoking approach. In this
case, Sonja has questioned whether inspection and monitoring is itself a form
of panopticon. More broadly, she has brought together scholars to explore
how prison inspection and monitoring operates in European countries, to
interrogate how it is experienced in practice, and to assess its effects. The
special issues of the European Journal of Criminology and Crime, Law and
Social Change are fruitful examples of this more recent interest. We look
forward to more such efforts. Let us look forward to further assessments
from Sonja of these key human rights protecting bodies in the future.
As well as being a scholar of immense intellect, rigour, someone who is
not afraid to tackle the difficult work of drafting human rights standards, and
a true European, Prof Snacken is generous with her insights and expertise,
quick to offer a friendly word to support more junior researchers. This
combination of personal kindness and outstanding success is unfortunately
sometimes rare in our world. Let us thank Prof Snacken for living out these
qualities in her career to date, and look forward to seeing more of them from
her, perhaps in new ways, in the future. In the Irish language: beir bua agus
beannacht!
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Sonja Snacken: European penology,
an incomplete project
Jonathan Simon
Lance Robbins Professor of Criminal Justice, UC Berkeley’s School of Law

At this dark moment when much of the world is beset by the COVID-19
Pandemic, and angry populist nationalism makes itself heard across the
globe, it is crucial to understand that Europe as a project is here to stay and
will, whatever the outcome of current events, influence the future globally.
One of the most important manifestations of Europe the project has been
in the human rights sector in general and the human rights of prisoners in
particular. Of Professor Sonja Snacken’s many contributions to international
criminology, penology, and the sociology of law, for which I am grateful, her
pioneering work along with collaborators to make European ideas, principles,
policies, and criminological research, legible to the global community loom
particularly large. This is especially true for those of us working from the
‘New World’ where the legacies of slavery and colonial dispossession find
themselves in particularly dreadful and lawless regimes of imprisonment.
Doubtless the past decade has darkened the horizon against which we
look at European penology today, but it has only broadened and deepened
the importance of the project of extending its principles and scientific
foundations. To those goals Professor Snacken’s career and contributions are
both foundation and prologue.
July 2020
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Resisting punitiveness ‘in’ and beyond
Europe: The best and worst of times?
Richard Sparks
Professor of Criminology, Edinburgh Law School, the University of Edinburgh.

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom,
it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of
incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was
the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before
us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were
all going direct the other way – in short, the period was so far like the
present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being
received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.
Charles Dickens, A Tale of Two Cities (1859)

A long time ago, in 2009, my colleagues and I in the Scottish Centre for
Crime and Justice Research invited Sonja Snacken to present our annual
lecture. It was only the Centre’s third annual lecture, and the first to be given
by a scholar from outside the United Kingdom. It seemed quite natural to
turn to Sonja at that moment, and this tells us a great deal about the esteem
in which she is held in Scotland, as in so many other places. The talk she gave
that evening in the calm magnificence of the Playfair Library in Edinburgh
was entitled ‘Resisting punitiveness in Europe’. The following year the full
paper of that title came out in Theoretical Criminology (Snacken, 2010),
followed in 2013 by the book co-edited with Els Dumortier in 2013 (Snacken
& Dumortier, 2013). I remember the occasion very clearly, like hearing
a favourite piece of music played in concert by a full orchestra for the first
time. I want to focus here on re-reading the ‘Resisting punitiveness’ paper
today for several reasons. It seems to encapsulate a central set of concerns
in Sonja’s work. It drew attention – or perhaps better, it warned us about –
certain key dimensions in political culture that could have fateful effects on
the uses of punishment in European societies and elsewhere. So much has
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happened since, and indeed is happening right now, that will have a bearing
on the future of those questions, not least in Scotland and the rest of the
United Kingdom. It is time to revisit the argument, with a wary but hopeful
eye on what is to come.
I said at the outset that Sonja’s talk in Edinburgh took place a long time
ago. Today, in the long ‘socially-distanced’ summer of 2020, pretty much
everything that happened prior to the last few months seems a long time
ago. As we begin to emerge from our ‘lockdown’ – a prison metaphor, of
course, but rarely interrogated carefully as such – we focus on many anxious
questions about the future. What will what Lesley McAra calls ‘the neonormal’ look and feel like?1 How grievous and how lasting will the economic
impacts of the pandemic be? How many people will lose their jobs? Will the
theatres and restaurants ever reopen? So how different will the cities be?
On the other hand, how can people retain the new connections, forms of
intimacy and kinds of self-development that some of us have experienced
during this time? If we have glimpsed the chance of a new, more responsible
relationship with the natural world, for example, how do we retain this? If we
have renewed our sense of the value of public service in respect of health and
social care, how do we ensure that we embed these values more permanently?
How much more ambitiously do we want our politics to speak to the general
interest, therefore? What happens in the future in the realm of punishment
may be a subsidiary question by comparison with some of these, but it stands
alongside them nonetheless as a question about the future of politics, and the
future of community.
Yet the suddenness and gravity of all these questions can serve to obscure
all the other things that have also changed in the last ten years. Seen from
here in Scotland, those years have been tumultuous ones. Following a bitterly
divisive period in British politics, the United Kingdom has left the European
Union. This poses a host of difficult questions about the nature of its future as
a European nation-state. The UK of course remains a member of the Council
of Europe and thus of its institutions (the European Convention and Court,
the CPT and so on). Yet these may only become the next major battleground
between those who want to defend Britain’s commitments to values and
standards that we identify as shared European ones, and those who wish to
insist upon some form of Anglophone exceptionalism. As recently as 2014,
Scottish voters had rejected the proposition of leaving the UK and becoming
an independent nation-state. In 2020, after Brexit and with a widely held
view amongst Scottish residents that the Scottish Government has handled
1

https://efi.ed.ac.uk/future-present-reflections-from-the-edinburgh-futures-institute/
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the COVID-19 pandemic more calmly and consistently than the UK
authorities, it is by no means so clear that that outcome would be repeated
now. Meanwhile, in 2010 the word ‘populism’ was still a term mostly used by
historians and social scientists, with perhaps a particular salience amongst
criminologists concerned about penal politics. Today it has become central
and unavoidable, and refers to an entire way of doing politics, not just to
rhetorical moves in one field or another. At around the same time that
Sonja Snacken was preparing her remarks on resisting punitiveness, Ian
Loader and I were finishing our book Public Criminology? (Loader & Sparks,
2010), which is centrally concerned with the problematic relations between
knowledge and politics in the fields of crime control and punishment. What
we conceived of at that time as a recurrent tension has instead become an
open crisis and a site of struggle.
Ten years on from Sonja Snacken’s important essay, it is not too much
to say that we find ourselves at a critical juncture, certainly here, probably
everywhere. In that piece and elsewhere (for example, van Zyl Smit &
Snacken, 2009) Snacken strongly associates European values at their best
with penal moderation, social solidarity, the rule of law and the protection
of Human Rights. I suspect those values are about to be severely tested by
confluent crises. At the same time, many people are reaching for a sense of
radical possibility, occasioned by the sense that mere reversion to former
ways of doing things is not an option. These perspectives are what Loader
and I have elsewhere called, following the great Welsh social critic Raymond
Williams, ‘resources of hope’ (Loader & Sparks, 2019; Williams, 1988). Does
it make most sense to express the challenges of the present mainly in terms
of defence (for example of cherished values in the face of a negative pole of
possibility), as in ‘resisting punitiveness’? Or, should we be seeking more
boldly to redefine and reshape the field and its futures?
In ‘Resisting punitiveness’ Snacken sets out certain conditions that serve
to restrain or exacerbate punitiveness. These primarily concern social policies
(and the effects of more generous and inclusive welfare arrangements on
promoting solidarities and moderating inequalities), political culture (and
the restraints offered by democratic constitutionalism against populism and
crude majoritarianism), and the specific role of adherence to Human Rights
standards in forbidding the imposition of penal excesses. It is an important
element of the paper’s argument that ‘punitiveness’ is not a single dimension,
exhaustively measured by the ubiquitous metric of rates of imprisonment per
100.000 members of a population. Rather, as the questions of rule of law and
adherence to HR norms strongly suggest, it has crucial qualitative differences
too. Thus, Snacken points out:
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[Punitiveness] refers in general to ‘attitudes towards punishment’, including,
but not limited to: political discourse; primary criminalization by legislators;
decisions taken by practitioners within the criminal justice system (police,
prosecution, sentencing, implementation of sentences, release procedures,
etc.); attitudes of revenge or forgiveness of victims of crime; or ‘popular’
attitudes towards punishment (so called ‘public opinion’).
(2010: 274)

For these reasons, Snacken strongly supports a nuanced, contextual
approach to comparative penological inquiry that locates penal practices and
institutions within the matrices provided by the differences of social policy,
political culture and legal regulation that she outlines. Indeed, we might add,
in the absence of some such perspective, empirically careful comparative
study of differences is really neither necessary nor possible.
These seem to me to have been entirely necessary and important
correctives to some of the more sweeping, generalizing perspectives that
were especially current in the field at around the time of Snacken’s article.
The article sets out a prospectus for a much more feasible and in many
respects more illuminating way of doing research on penal practices. It is
a perspective that invites us to dig down into the ways in which these are
constituted in situ in each of the places where they arise, and thereby to
understand the mechanisms through which they take their fateful effects on
people, the life chances, their communities and the surrounding divisions
and conflicts of their societies. Moreover, to see penality as in these senses
embattled is to return it to a more properly political frame of reference, where
it rightly belongs. Snacken’s account, with its emphasis on social policy and
on legal and constitutional questions does exactly this. It reminds us that
to resist punitiveness is also to engage in arguments about the inclusiveness
or otherwise of our societies’ modes of government; in arguments about the
meanings and scope of citizenship; and in arguments about the place and
power of Human Rights protections in regulating and restraining penal
power. In all these respects it situates penality as an acute focus for questions
about the legitimate uses of state powers, whether directly used or delegated
to other parties. It reminds us that this is, to borrow E. P. Thompson famous
phrase ‘an arena of conflict’ (Thompson, 1975: 262).
In my own forays in this area, I and my collaborators and students have
very much tried to retain this awareness of difference and dispute. Whilst
there certainly are globalizing and generic discourses in this field (of which
Human Rights discourse, and its associated bodies of law and activism are
perhaps the most important), much about the ways in which they translate
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into institutions and practices remains local, contingent and variable. For
example, I tried to show that even something as apparently placeless as
the use of techniques of risk assessment is never only a matter of technical
calculation. Rather it also involves modes of representation of people and
motives that figure in different penological contexts in very particular
ways (Sparks, 2003: 170). Similarly, Dario Melossi, Máximo Sozzo and I
have argued that whereas certain kinds of governmental discourse aim
for maximum transportability (consider here the argument of efficiency
in relation to the privatization of prisons, for example), they are only ever
realized anywhere through a process of re-embedding in the local setting
(Melossi et al., 2011). Some of the best current writing on these subjects
takes this contextual understanding much further, whether in the form of
querying the universal application of categories in the Global South (Sozzo,
2017), or in the more precise and historically sensitive discussion even of
examples drawn from neighbouring countries (Brangan, 2019).
How do these observations inform the project of resisting punitiveness
in the world of our immediate future, the one that follows the current
emergencies? Like many of us in this field, Sonja Snacken is first and
foremost a researcher, but one who has long-standing involvements in
bringing her knowledge to bear on public purposes both within the worlds
of Belgian penal policy and through international bodies such as the CPT. In
the ‘Resisting’ paper it seems clear that the forms of knowledge that someone
with these commitments brings to bear may involve, as in her own case, not
only the skills of empirical inquiry, but also those of reflection upon legal
and normative questions.
This seems important right now. We know for example that there are
high risks of disease transmission in many prison systems around the world.
We know that prison authorities have taken very different views on whether
to release certain groups of prisoners (and into what other settings) in order
to reduce those risks. We know that those who remain in prison are subject
to very different conditions but that these can include periods of cellular
confinement and isolation that look intensely problematic in terms of
prevailing human rights standards. We know that people in prisons around
the world experience many of the same deprivations as those outside, but
sometimes for longer and in more acute forms (such as the ability to receive
visits from family members and others). In some respects, therefore, the
pandemic brings2 the circumstances of those undergoing punishment closer
2

See for example (for Europe): http://www.prisonobservatory.org/upload/17042020
European_prisons_during_covid19 %233.pdf; (for Latin America) https://www.hrw.
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to those of us living outside the walls. The ubiquity of prison metaphors to
describe aspects of everyday life – ‘lockdown’ again – makes this apparent.
In other respects, incarceration under a state of emergency (like other kinds
of deprivation and other forms of institutional living) may serve to magnify
and intensify the disparities between people’s fates. Moreover, the fear that
some of the new forms of surveillance and control that authorities have
introduced during the emergency (with at least conditional public support in
many places) may outlast it, has special and worrying application to prisons,
other places of confinement and other penal practices (such as electronic
monitoring).
It seems perfectly clear, therefore, that a clear, comparative awareness of
the qualitative aspects of penal regimes, as well as of their sheer scale, has
rarely been more urgently required. It has never been more important to
pursue the thorough empirical documentation of these realities. Equally,
however it has never been more pressing to explore them in evaluative ways,
in respect of their legitimacy, their compatibility with rule of law values,
their implications for the human rights of their subjects. For all of those
tasks the framework that Sonja Snacken sets out in ‘Resisting punitiveness’ is
more specifically necessary now than ever.
It would be unfortunate, however, if we were to undertake these tasks
only in a defensive spirit – the danger that the framing of the matter as
‘resisting’ something brings in train. There is an ambiguity here – in many
respects characteristic of the field as a whole – between representing the
rule of law as a kind of protective rampart, and the development of a human
rights culture as the promotion of a new set of sensibilities (as in the closing
lines of van Zyl Smit & Snacken, 2009). As McAra also notes in the remarks
cited above, the post-emergency neo-normal may include the discovery of
new and more various solidarities. It may be one of those historical moments
when the opportunity arises to promote forms of ordering and organization
not premised on the othering of outcasts. It might turn out to be a high tidemark for certain forms of populism, and a moment when more reasonable
and evidence-informed kinds of political speech can reassert themselves. It
might be in our hands not merely to resist punitiveness but to outgrow it.

org/news/2020/04/02/latin-america-cut-prison-crowding-fight-covid-19; (for the
United States) https://www.theverge.com/2020/3/7/21167807/coronavirus-prisonjail-health-outbreak-covid-19-flu-soap; (and globally) https://www.prison-insider.
com/en/articles/coronavirus-la-fievre-des-prisons
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Professor Sonja Snacken and her
contribution to the Council of Europe
standard-setting in the field of prisons
and probation (2001-2012)
Ilina Taneva1
Secretary to the Council for Penological Co-operation (PC-CP),
Council of Europe

In order to set the scene in which Professor Snacken’s contribution to the
Council of Europe’s work can be grasped, I would first wish to portray briefly
the history of the Committee whose Chair she was between 2005 and 2012.
The Council for Penological Co-operation (PC-CP) was called at the start
of its existence Committee on Co-operation in Prison Affairs (PC-R-CP) and
was set up by the Committee of Ministers of the Council of Europe in June
1980 as an advisory body to the European Committee on Crime Problems
(CDPC). It was composed of 7 members, elected in their personal capacity
for a period of five years (renewable). The members needed to be high-level
representatives of prison administrations or other renowned professionals.
In accordance with its mandate, the Committee had the tasks to: coordinate
and promote penological activities at European level; collect and disseminate
information and expert opinions on prison questions and practices; monitor
and encourage the implementation of the UN Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners (1955); organise the Conferences of Directors of
Prison Administration (held since 1973); and publish the Prison Information
Bulletin (published between June 1983 and December 2002, which contained
also The Council of Europe Annual Penal Statistics - SPACE).
During this first period of its existence (1981-1991), 11 elected members
took part in its work. They came from 10 Council of Europe member States
1

This article reflects the views of the author and does not necessarily reflect the views
of the Council of Europe or one of its bodies.
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(until 1990 the Council of Europe had 23 member States, with the first
countries from the former Eastern Bloc, Hungary and Poland joining the
Organisation respectively in 1990 and 1991). Currently, in 2020 the Council
of Europe has 47 member States with only Belarus and Kosovo2 not yet being
part of the Organisation.
It is interesting to note that all members during this period were men,
predominantly high-ranking officials from the prison administrations and
that there was only one researcher among them.
During the next period (1992-1994), the PC-CP was renamed to Council
for Penological Co-operation (PC-R-CP) and again had only men as its
members (6 elected members altogether were sitting during this period,
coming from 6 Western European countries, again with only one researcher
sitting on it and all the rest coming from the prison world).
The abbreviation of the Committee changed later and since 1995 it is
called, as today, Council for Penological Co-operation (PC-CP).
During the period 1995-2011, 263 elected members sat on the Committee
which continued to be an advisory body to the CDPC but already provided
advice on prison and probation matters and juvenile justice, in fact on
issues related to the execution of penal sanctions and measures in general
and the services entrusted with this task. The elected members came from
21 countries, including from 7 new member States from Central and Eastern
Europe (CEE). For the first time it was opened up to women (since 1996),
who were 6 in total during this period and among the members we also find
during the same period 4 researchers and 5 professionals from the probation
services.
In 2007 the number of elected members was raised from 7 to 9 in order
to mirror the number of the CDPC Bureau members which was also raised
at that time from 7 to 9 and also to have a larger geographical representation
of the member States. Their mandate continued to be five years (renewable).
In 2011, following the adoption by the Committee of Ministers of
Resolution CM/Res(2011)24 on intergovernmental committees and
subordinate bodies, their terms of reference and working methods, the
PC-CP changed its status to become from advisory, a subordinate body to
the CDPC working in two formats: as a Working Group, whose members
2
3

All references to Kosovo, whether the territory, institutions or population, in this
text shall be understood in full compliance with United Nation’s Security Council
Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.
Please note that some members continued to sit on the Committee in its different
periods of existence in order to fulfil their mandate which started before the indicated
period in this document.
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are elected in their personal capacity by the CDPC for a period of 2 years
(renewable) and a PC-CP plenary (held once a year). The latter had the task
to consider and approve the standard-setting texts and other documents
drafted in the course of the year by the PC-CP WG and send these to the
CDPC.
Despite the fact that since 2011 only the national delegations to the CDPC
(coming predominantly from the Ministries of Justice) can, in accordance
with the rules, suggest candidates for election (before 2011 the Secretary
General of the Council of Europe could also propose candidates for election),
the practice of electing PC-CP WG members in their personal capacity was
preserved, in order to allow them to bring in their expertise in the PC-CP
WG work in an independent manner. This allowed having a choice of very
good candidates and then members who contributed significantly to the
quality and utility of the elaborated Council of Europe standards in the
prison and probation fields.
Between 2011 and 2020, 234 elected members sat on the Committee,
coming from 19 countries, including 7 CEE member States, of whom there
were 10 women and 3 researchers and a balanced representation of the prison
and probation services.
In total from the start of the existence of the PC-CP in 1981 and until
2020, 56 prominent elected members from 28 member States, of whom
16 women and 4 researchers sat on the Committee in their personal capacity
thus brining in a profound comparative knowledge and expertise in the
penological field.
Professor Sonja Snacken was the second woman to be elected to sit on
the Committee (she was elected in 2001). She is one of the four renowned
researchers sitting on the committee during all the past years as well as the
only woman researcher sitting on it so far. I met her for the first time in 2004
when I became Secretary to the PC-CP.
Professor Sonja Snacken was elected to be the PC-CP Chair in 2005,
then re-elected in 2009 and left the Committee in 2012. She is the PC-CP
elected member who has sat for the longest period of time on the Committee
(11 years altogether) and has been for the longest period of time its Chair
(7 years). She is also the first woman Chair of the Committee.
Honestly, I had not realised myself (distracted by my everyday work and
personal life priorities), before writing this commemorative text and checking
4

Please note that some members continued to sit on the Committee in its different
periods of existence in order to fulfil their mandate which started before the indicated
period in this document.
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in relation to this a number of documents, to what extent Sonja has been
pivotal, during a very important and long period of the PC-CP’s existence,
for its successful work and achievements and for promoting internationally
the Council of Europe prominence in the prison and probation fields. She
really had been influential, very professional, calmly firm and persuasively
strong in convincing the CDPC delegations, in her capacity as PC-CP Chair,
in the need for the well-founded rules and principles proposed by the PC-CP
members for adoption by the Committee of Ministers.
During the time Professor Sonja Snacken was member and then PC-CP
Chair, were drafted, negotiated and adopted by the Committee of Ministers
(CM) such important texts like (cited according to their importance and not
according to their chronological order): the European Prison Rules of 20065;
the Council of Europe Probation Rules6, the European Rules for juvenile
offenders subject to sanctions or measures7, as well as CM Recommendation
(2003)23 on long-term prisoners and lifers8 and (2003)22 on conditional
release9. Work started under her Chairmanship on foreign prisoners10 and on
the European Code of Ethics for Prison Staff11.
During the same period the Conferences of Directors of Prison
Administration (CDAP) (held since 1973) opened up and became Council of
Europe Conferences of Directors of Prison and Probation Services (CDPPS),
5

Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to member States on
the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January
2006, at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies)
6 Recommendation CM/Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers to member States
on the Council of Europe Probation Rules (Adopted by the Committee of Ministers
on 20 January 2010, at the 1075th meeting of the Ministers’ Deputies).
7 Recommendation CM/Rec (2008) 11 of the Committee of Ministers to member
States on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures
(Adopted by the Committee of Ministers on 5 November 2008, at the 1040th meeting
of the Ministers’ Deputies).
8 Recommendation Rec (2003) 23 of the Committee of Ministers to member States
on the management by prison administrations of life sentence and other long-term
prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 9 October 2003, at the 855th
meeting of the Ministers’ Deputies).
9 Recommendation Rec (2003) 22 of the Committee of Ministers to member States on
conditional release (parole) (Adopted by the Committee of Ministers on 24 September
2003, at the 853rd meeting of the Ministers’ Deputies
10 Recommendation CM/Rec (2012) 12 of the Committee of Ministers to member States
concerning foreign prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October
2012, at the 1152nd meeting of the Ministers’ Deputies).
11 Recommendation CM/Rec (2012) 5 of the Committee of Ministers to member States
on the European Code of Ethics for Prison Staff (Adopted by the Committee of
Ministers on 12 April 2012, at the 1140th meeting of the Ministers’ Deputies).
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which helped enormously in improving and enhancing the dialogue
between the two services for the benefit of both of these. In addition, in
the framework of the Council of Europe Annual Penal Statistics - SPACE,
data on community sanctions and measures and on the work of probation
agencies started to be collected (since 2003)12.
Sonja has left a lasting impression on everybody who has had the chance
and the honour to know her personally and to work with her (I am so proud
to be part of that group) and as seen from above, she has quietly and modestly
left her trace of contribution to the Council of Europe history.
June 2020

12 For more information on the standard-setting work in this field, please consult www.
coe.int/prison
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When short and long-term sentences meet
Hilde Tubex
Associate Professor, Law School, University of Western Australia,
Perth, Australia

Thinking about it, it is difficult to imagine how my life would have looked
like if I had never met Sonja.
I might have never been a researcher, if it wasn’t for her to believe in me
when I first applied for a research project, while I was a working student with
very many other ambitions and an appetite that wasn’t always reflected in my
grades. Since, we have worked together in seven research projects: on longterm imprisonment, victim-oriented release policies, violence in prisons,
sex offenders, welfare services for prisoners, contemporary punishment
and legitimate justice. Sonja introduced me into the prison world and, as
diplomacy is her middle name, didn’t even blink when I turned up with my
hair dyed fluo orange for my first visit to Leuven Central.
I might have never written a PhD, as I was more the fieldwork type. But
the project on long-term imprisonment that Sonja wrote was supported
by the University Research Council, and it became my (long-term) PhD.
Probably Sonja didn’t realise she was committing to supporting a young
academic trying to survive in the dungeons of the public service digging
through 270 files on people convicted to a life sentence. Some of the papers
in the files had yellowed and were being sticked together with pins, telling an
ongoing and upsetting story of how some people become offenders and/or
victims. Producing a PhD was a laborious process, but the afternoons under
the willow made up for a lot. The endless exchange of late eve faxed drafts
is hard to explain these days. But we got there, and thank you Kristel for
standing beside me.
I might have never become an academic, and even after I became one,
I kept saying to Sonja that one day I would look for ‘a real job’. But I stayed,
and I enjoyed it. I saw our little group (the ‘peno girls’ was still accepted
terminology back then …) growing and developing into an ambitious
Department of Criminology. Counting, we wrote about a dozen of articles
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together, pretty sure most of them were written after office hours, as we did
back then, a bad habit you never got rid of?
I might have never worked for the Council of Europe, and missed out
on the most intriguing travels and experiences of my professional life, as
well as meeting lifetime friends. I might have never realised how difficult
it was to achieve international agreement on the two recommendations we
worked on together; Recommendation (2003)22 on conditional release and
recommendation (2003)23 on life sentence and other long-term prisoners,
because of the different penal cultures, languages, histories and political
sensitivities.
I have to admit that I have often thought that knowing Sonja would
shorten my life, as her driving style is rather ‘expressive’, but regardless my
many fears and complaints, we had memorable discussions in her (weird)
cars and survived it (thank you guardian angel). I particularly remember one
three-hour trip, after being caught in a snowstorm in Brussels, I don’t think
there were many secrets left or world problems unresolved by the time we
reached Antwerp.
I might have never migrated to Australia, as it was Sonja who wrote a
crucial recommendation for my application and let me go, to follow my
dreams. I was so convinced I was going to make a clear cut that I donated
all my books and files to her. After I realised that ‘selling ice creams on the
beach’ was not going to work, I joined the Department of Corrective Services
in Western Australia, some of the most interesting and at the same time
most frustrating years of my life. Being at ‘the other side’ was revealing and
taught me how difficult it is to achieve penal reform. I returned to academia
and Sonja invited me to teach her module in the penology course at the VUB
while she was a Research Fellow at the Straus Institute for the Advanced
Study of Law and Justice in New York (2010-2011). I used her office and all
my files where still there…
And I might have missed out on one of my dearest friends, countless
phone chats regardless geographical distances and time zones, shared
evenings in La Faurie looking at the stars, enjoying glasses of wine, seriously
delicious meals, surprisingly naughty jokes and endless laughter. Initially
I did babysit your (then) little girl, a decade later my twin girls made life
unsafe for the cats you had adopted, and later again I had the pleasure of
having Manon and Margaux housesitting in Perth. Peter, my partner, was
seamlessly adopted into our friendship, as there was enough to share. We
both enjoyed and benefitted from the wonderful people you were/are
surrounded with, and they will always be part of our life and memory.
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We also shared moments when ‘life’s a bitch’; moments of sickness and
loss, and we struggled, but the good times always came back. And I saw my
friend growing an international profile, hanging out with the ‘big guys’ –
and far too few girls. I was so proud when I saw you receiving the Belgian
‘Noble Prize’ for academics; the-John Solvay Prize for Scientific Excellence
in Language, Culture and Social Sciences (2010), out of the hands of our
king. I was touched when you devoted your speech to your colleagues when
you received the European Criminology Award (2015). And I realised how
privileged I was having you as a supervisor when I interviewed you for the
Oral History of Criminology in Prague (2014).
Since I am teaching Criminology at the Law school of the University
of Western Australia (UWA), I still use the framework that was developed
by Sonja and Kristel Beyens: the famous ‘mechanisms’. They stood the test
of time, and they are such a wonderful tool to explain the complexity of
punishment and criminal justice policy in an accessible and coherent way.
I can imagine that some aspects look very ‘European’ to my students, which
is always a good start for discussion.
I twice had the pleasure to have Sonja here in Australia, in 2013 at the
start of my Future Fellowship and recently in 2019 at the Australian and
New Zealand Society of Criminology Conference at UWA. At both occasions
her presentations were the result of thorough thinking. Some unfounded
performance stress followed her for far too many years. I must have missed
many of her presentations since I left in 2007, but at the ANZSOC Conference,
I saw Sonja speaking more confidently than ever, building a strong case
for penal moderation. Together with June Oscar, a proud Bunuba woman
and Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner,
and Tracey Mackintosh, a proud Ngāi Tūhoe woman, these three excellent
keynotes were the living proof that penal reform can and has to happen. To
quote June: ‘No more preventable deaths, anywhere and at any time. I ask
you all, on who’s watch is this happening? … It’s on all our watches. We are all
implicated in a system of denial’1
I admire and support Sonja in her refusal to become pessimistic when it
comes to crime and justice. Regardless increasing imprisonment rates, she
has never stopped believing in the power of rationality and compassion, to
deal in a just, fair and human way with criminalised people, and she made a
huge contribution to it.
1

The full transcript of June Oscar’s presentation can be found here: : https://www.
humanrights.gov.au/about/news/speeches/2019-anzsoc-conference-justicereimagined-intersection-between-academia
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I wasn’t sure which way this contribution would go, so I just started
writing, and it ended up in a walk down memory lane, a beautiful walk,
which is far from ended. Thank you Sonja, for everything.
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Imprisonment and human rights
Dirk van Zyl Smit
Em. Professor of Comparative and International and Penal Law, School of Law,
University of Nottingham

I did not meet Sonja Snacken in 1988. This was unfortunate, for, as I later
found out, we both attended the Congress of the International Society of
Criminology in Hamburg that year. Fortunately, my friend Frieder Dünkel,
who was at the Congress too, told me he had been at a session at which a
young Belgian woman called Sonja Snacken had asked a series of brilliant
questions that had emphasised the importance of human rights in the prison
context. Frieder and I were planning the first conference of an informal
grouping of (mostly) younger scholars, who would bring a new, rights-based
perspective to prison studies, and he insisted that the clever Belgian be
invited.
I finally met Sonja Snacken in 1989. The conference that Frieder and I
had spoken about the previous year was duly held in September of that
year at an idyllic conference centre in Buchenbach, at the foot of the Black
Forest. The Buchenbach discussions were lively and conducted in a mixture
of English and German, which Frieder and I frantically translated back and
forth. Frieder had been right about Sonja. She immediately stood out in
her contributions to the debate. She was certainly not the only person who
asked questions; others spoke more loudly and disagreed more vehemently.
Her characteristic contributions were quiet, but probing and persistent,
questions, delivered with a self-deprecating smile. At the same time, Sonja
took the most excellent notes. These not only recorded what was said, but
brought out the logic of what to me had been somewhat chaotic discussions,
as I discovered when we had to write the conclusion to the book that became
the first volume of an occasional series (Van Zyl Smit & Dünkel, 1991, 2001;
Hołda & Rzepliński, 1992)
The Buchenbach meeting was the beginning of a professional and
personal friendship between Sonja and me that has endured for more than
thirty years. In many ways, it has encompassed other members of the original
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group as well, illustrated in some instances by contributions to volumes in
their honour; for Constantijn Kelk (Snacken & Van Zyl Smit, 2008) and,
most sadly, in memoriam for Zbignew Hołda, one of the original members of
the Buchenbach group, who died while still active as a professor in Krakow
and the Polish member of the CPT (Snacken & Van Zyl Smit, 2011).
One of the many further ways in which Sonja and my careers have
overlapped was in her ground-breaking work with the Council for
Penological Cooperation (PC-CP) of the Council of Europe. For me it began
in the early 2000s, when the PC-CP invited me to be an expert adviser on
the revision of the European Prison Rules. Sonja was already a member
of the PC-CP. It was here that we began to realise the extent to which our
views on the centrality of human rights to prison law converged. This period
of working together also paved the way for our joint book, Principles of
European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights (Van Zyl Smit
& Snacken, 2009) – the clue to its focus is in the subtitle.
After the completion of the European Prison Rules in 2006, Sonja stayed
on as a member of the PC-CP, becoming its distinguished chair, a position
which she held until 2012. During this time, I was again invited to act as
an expert adviser to the PC-CP, both on the Recommendation on Juvenile
Offenders subject to Sanctions or Measures (2008) and on Foreign Prisoners
(2012). Now Sonja could aim her probing questions directly at me and my
fellow experts! It was a fruitful co-operation, not least because I was able
to assist Sonja in her difficult task of persuading the powerful European
Committee on Crime Problems (CDPC) to accept the proposals of the
PC-CP. These were extraordinarily tense meetings. In recent years some
European states have become much less supportive of human-rights-based
penal standards, as they fear that Recommendations, originally conceived
of as non-binding, will be given the force of law by the European Court of
Human Rights (ECtHR). Here I was very much the assistant, making notes
and passing them to Sonja. Once more her quiet but persistent style achieved
exceptional results.

Life imprisonment and human rights
The most effective way that I can illustrate how Sonja Snacken’s contribution
to a sophisticated understanding of human rights has had a real impact, is
to show how some of her ideas can best be applied to life imprisonment,
my own area of expertise. Sonja has written on life imprisonment herself
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(for example, Snacken et al, 2016), but what follows is my own application to
life sentences of her more general ideas on prisoners’ human rights.
At the core of Sonja’s conception of human rights is the idea that every
democratic constitutional state must recognise fundamental rights and
freedoms of all humans who fall within its jurisdiction. For this to be
done, all democratic constitutional states must embrace the rule of law as
a mechanism for limiting governmental power through a system of checks
and balances. Such states must also recognise principles of democratic
accountability, for ultimately they depend on citizens’ consent or will. At the
same time, citizens of such states must accept that the exercise of their will
is constrained by the constitutional recognition of the fundamental human
rights of all people who are under the jurisdiction of the state (including
those who are not citizens) and by the need for everyone to respect the rule
of law.
For prisoners to benefit from these constitutionally recognised rights it
is essential that their full rechtsburgerschap is recognised.2 The concept is
difficult to render in English. A literal translation would be ‘legal citizenship’;
but recht, as used here, has the secondary meaning of right, as opposed to
law. Moreover, the citizenship part is not meant in the sense of necessarily
being a citizen of the state in which the prisoner is detained. It refers more
broadly to the claim all prisoners have that the state should recognise and
indeed guarantee their rights. It therefore becomes crucial to spell out the
rights that all prisoners have vis-a-vis the state.
Prisoners’ rights fall into two broad categories. Some concern the
internal legal position of prisoners. These rights relate in the first instance
to the right that prisoners have to compel the state to meet their basic needs
such as accommodation, food and medical treatment. The internal legal
position of prisoners also includes the right that prisoners have to be subject
to a prison regime that is compatible with the objectives of a constitutional
democratic state. The most important of these is the right of prisoners to a
regime which enables them to improve themselves, so that they can, in the
words of the 2006 European Prison Rules, ‘lead a responsible and crime-free
life’ (Rule 102.1) and thus become full members of society again. This notion
of enabling reintegration is preferable to terms such as rehabilitation or
even resocialisation that, although they may have the same objective, carry
discredited notions of compulsory treatment within them.
2

In applying this concept both Sonja and I were much influenced by the pioneering
work of Constantijn Kelk (1978), something we reflected in our homage to him
(Snacken & Van Zyl Smit, 2008)
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The external legal position of prisoners is equally important, but can
be stated more briefly. At its core is the idea that the state is not allowed to
incarcerate anyone for longer than it is allowed to do by law. Although this
may seem obvious to anyone who believes in the rule of law, even democratic
states may not always apply this principle when it comes to releasing
prisoners.
Recognising both the internal and the external legal position of prisoners
is particularly challenging when it comes to life imprisonment, which in most
European countries is the most severe penalty that the state can impose. The
internal legal position is challenged by the view, often expressed publicly, that
those subject to life imprisonment are not capable of self-improvement and,
in any event, do not deserve the opportunity to do so. The external position
of life prisoners is not secure either, for the open-endedness of the sentence
tempts states to deny them any right to be considered for release or to leave
the decision-making on release to the unfettered discretion of the executive.
Fortunately, recognition of the human rights of prisoners by the ECtHR
has put paid to such laissez faire implementation of life sentences (Van Zyl
Smit & Appleton, 2019). Although life sentences have not been abolished in
Europe, they are only acceptable if the persons on whom they are imposed
have a realistic prospect of release. Such persons need to know, at the time
that they are sentenced, what they need to do in order to be released and what
process will be followed to determine whether they should be released. The
thinking underlying these principles can be summarised in the notion that
life prisoners must have a right to hope, as it was done by Judge Power-Forde
in her concurring opinion in the leading decision of the Grand Chamber of
the ECtHR, Vinter v. United Kingdom (2013).
Conceived in this way, the hope that life prisoners must be given
encompasses the internal and external aspects of the legal position of all
prisoners. The recognition of life prisoners’ ability to change requires that, in
law and in practice, they must be given opportunities to evolve and develop
positively, while their hopes must be reinforced by appropriate release
procedures that meet the requirements of the rule of law.
Since the Vinter decision, the ECtHR has further refined its jurisprudence
on life prisoners regarding both the internal and external legal positions.
To consider just two recent examples: In Petukhov v. Ukraine (no. 2) (2019)
the Court reiterated that European penal policy currently emphasises
the rehabilitative aim of imprisonment, even in the case of life prisoners.
It explained that:
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Life prisoners are to be provided with an opportunity to rehabilitate
themselves. As to the extent of any obligations incumbent on States in this
regard, the Court considers that even though States are not responsible
for achieving the rehabilitation of life prisoners, they nevertheless have
a duty to make it possible for such prisoners to rehabilitate themselves.
Were it otherwise, a life prisoner could in effect be denied the possibility
of rehabilitation, with the consequence that the review required for a
life sentence to be reducible, in which a life prisoner’s progress towards
rehabilitation is to be assessed, might never be genuinely capable of leading
to the commutation, remission or termination of the life sentence or to the
conditional release of the prisoner. The obligation to offer a possibility of
rehabilitation is to be seen as an obligation of means, not one of result.
However, it entails a positive obligation to secure prison regimes to life
prisoners which are compatible with the aim of rehabilitation and enable
such prisoners to make progress towards their rehabilitation (para. 181).

The Court noted that life prisoners in Ukraine were segregated from other
prisoners and spent up to 23 hours per day in their cells, which were usually
double or triple occupancy, with little in terms of organised activities or
association. The government of Ukraine had failed to explain how a prisoner
could progress towards rehabilitation in such conditions. An internal
legal position that allowed rehabilitation to be ignored was unacceptable.
Accordingly, the Court held that the prohibition on degrading treatment
contained in Article 3 of the European Convention of Human Rights (ECHR)
had been infringed by the way in which life sentences were being implemented.
In Viola v. Italy (no. 2) (2019) the Court had to consider an aspect of the
external legal position of prisoners, that is, whether an Italian law that made
the release of life prisoners conditional on their cooperation with the judicial
authorities and their permanent severance of their ties with organised
criminal groups. For prisoners who were Mafia members, however, this
was practically impossible in some cases, as they would risk their lives
if they worked with the authorities. In this context the ECtHR ruled that
the enforcement of this law did not in practice leave such prisoners with a
reasonable prospect of release. This led them losing all hope of release and
therefore infringed Article 3 of the ECHR.
Judgments like these point the way to a more humane form of life
imprisonment but, of course, they do not guarantee it. Unfortunately, we
are in an era where, notwithstanding this jurisprudence, some European
countries, such as Bosnia and Poland, have recently introduced new laws
that provide explicitly for life sentences without any prospect of parole.
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Other countries, such as the United Kingdom, are achieving the same result
in practice by not implementing effective procedures for the consideration of
the release of life prisoners, while claiming to do so (Pettigrew, 2017).
Often such ‘reforms’ are driven by a particularly egregious case, which
is then used to justify keeping life prisoners locked away until they die in
prison. In this climate, a return to the fundamental human rights principles
that Sonja has championed for all prisoners is more essential than ever. The
skillful campaign that she and her colleagues fought in Belgium, in the wake
of the Dutroux affair, for the continued recognition of the right of all life
prisoners to be considered for release, is an example of how such tendencies
can be resisted. While Sonja may be retiring from her University chair,
I am sure that her commitment to questioning new injustices will remain
undimmed.
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Le COVID-19, miroir grossissant
du problème carceral
Yves Cartuyvels
Professeur ordinaire, Université-Saint-Louis-Bruxelles

C’est un plaisir et un honneur que de participer à cet ouvrage en hommage à
Sonja Snacken. Sonja, ce n’est un secret pour personne, est une des meilleures
spécialistes de la prison en Belgique et en Europe. Juriste dévoyée – ce sont les
meilleurs –, elle s’est très rapidement orientée vers une approche sociologique
du droit et de l’institution carcérale. Membre du comité de rédaction de
la revue Déviance et Société, cette parfaite trilingue a fait profiter la revue
de son expertise précieuse, avec un calme et un sourire jamais démentis.
Elle a aussi largement contribué à maintenir en Belgique des liens entre les
criminologues néerlandophones et francophones et les collaborations avec
Kristel Beyens et Jenneke Christiaens, notamment, lui doivent beaucoup. Je
lui suis particulièrement reconnaissante d’avoir maintenu ce fil et ouvert des
portes entre ces deux mondes.
La prison n’est pas mon premier objet de recherche. Dans cette brève
contribution, je vais pourtant tenter quelques réflexions sur cette institution,
sorte de prolongement d’un questionnement développé il y a 20 ans dans
un texte intitulé à l’époque ‘le dilemme des prisons’1. Prenant appui sur le
crise récente du COVID-19 et son impact sur le régime carcéral, je voudrais
questionner son remplacement souhaitable ou probable, au croisement d’une
tension entre abolitionnisme et réductionnisme pénal.

La prison, le noyau dur de la peine moderne
La prison s’est imposée comme la peine de référence en Occident à la fin
du XVIIIe siècle. Succédant au ‘spectacle punitive’ de l’Ancien Régime,
1

Y. Cartuyvels, Le dilemme des prisons, Revue Nouvelle, n°4, 1999,
pp. 22-37.
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elle s’impose dans le fil d’un double discours humaniste et utilitariste.
Humaniste, dès lors qu’il s’agit de mettre fin à la cruauté ritualisée de
peines corporelles pour des raisons d’humanité (mais aussi par crainte
que le ‘spectacle punitive’ ne finisse par se retourner contre le souverain)2.
Utilitariste, car la prison devient le relais idéal d’une pénalité de calcul en
quête d’efficacité, fondée sur un double pari: la plus grande dissuasion
d’une peine certaine et proportionnée à la gravité du délit d’une part; la
plus grande effectivité d’une peine modérée que les jurés hésiteront moins
à prononcer qu’une peine spectaculaire mais disproportionnée en regard de
l’acte commis. D’entrée de jeu, la prison apparaît socialement plus efficace et
utile que les peines corporelles antérieures ou que d’autres peines comme la
peine de mort ou la déportation. Promoteur du panoptisme carcéral, Jeremy
Bentham le souligne très clairement: la silhouette noire des prisons situées
en périphérie ou à l’intérieur des villes impressionne plus le corps social que
l’expulsion du criminel et sa relégation dans des îles lointaines où le souvenir
même de son existence finit par disparaître3.
Très rapidement, la prison se voit également associer un idéal de
correction: assumant l’héritage de la pénitence chrétienne, la peine privative
de liberté doit contribuer à réformer l’âme du condamné pour en refaire
un citoyen ou une force de travail au service de la société. A quelques rares
exceptions près, le détenu apparait ici comme un citoyen conditionnel,
momentanément privé de ses droits et de sa liberté, destiné à réintégrer le
monde social après avoir purgé sa peine. Dès ses débuts, la prison est associée
au correctionnalisme.
Si l’efficacité dissuasive de la prison pour le grand public est par définition
difficile à évaluer, son potentiel de prévention spéciale, tout comme son
idéal de correction, s’avèrent rapidement des échecs. Tout au long du XIXe
siècle, les réformateurs de la prison s’empoignent sur les meilleurs moyens
de favoriser une prison correctrice, capable d’amender et de resocialiser les
condamnés. Défenseurs du modèle Pensylvanien contre partisans du modèle
Auburnien aux Etats-Unis, Alexis de Tocqueville contre Charles Lucas en
France4, Ducpétiaux versus Prins en Belgique5, la querelle des modèles fait
2
3
4

5

Voy. M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975,
pp. 64-66.
J. Bentham, Panopticon versus New-South Wales, London, Baldwin, 1812.
F. Digneffe, « Problèmes sociaux et représentations du crime et du criminel. De
Howard (1777) à Engels (1845) », in Ch. Debuyst, Fr. Digneffe, J.M. Labadie,
A.P. Pires, Histoire des savoirs sur le crime & la peine, Bruxelles, Montréal, Ottawa,
De Boeck Université, PUO, PUM, 1995, pp. 180-190.
Voy. A. Ducpetiaux, Réforme des prisons. Système cellulaire, Bruxelles, 1865,
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rage: faut-il privilégier un régime fondé sur l’isolement cellulaire, propice
au retour réflexif sur soi et plus économe en termes de maintien de l’ordre
carcéral, mais aussi susceptible de plonger certains dans la folie? Ou
favoriser un régime commun, éventuellement progressif, plus apte à préparer
le retour dans la vie sociale, même s’il rend plus difficile la gestion interne
de la prison et favorise des contacts criminogènes problématiques une fois
le détenu rendu à la liberté? Derrière le conflit d’approches, une réalité: la
prison, lieu d’humanisation de la peine, ne remplit pas les fonctions qui
lui sont formellement assignées: instrument de gestion des illégalismes des
classes populaires – ces ‘classes dangereuses’ dont la menace se précise avec le
siècle –, la prison est un lieu de non droit, marqué par l’arbitraire et les
rapports de force; loin de diminuer les taux de criminalité, son usage nourrit
la récidive; espace de violence quotidien, portée par un temps vide que rien
ou si peu ne vient remplir, elle enfonce le condamné dans une culture de la
déviance bien plus qu’elle réforme les âmes.

Répondre à l’échec de la prison: réformes et peines
alternatives
La fin du XIXe siècle pénal est marquée dans le monde occidental par un
vent de réforme, sous l’impulsion du mouvement de la défense sociale. Une
idée force s’impose: sérier le régime punitif en fonction de la dangerosité du
délinquant. En Belgique, Adolphe Prins, père de la défense sociale, est porteur
de ce projet qui suppose de classer et de trier les délinquants. Si les plus
dangereux (les récidivistes, les aliénés délinquants) doivent pouvoir rester
en détention au-delà du régime d’une peine classique, les moins dangereux
(délinquants primaires) doivent par contre pouvoir quitter la prison avant
l’exécution totale de leur peine, voire éviter la peine de prison6. Adossé au
premier pôle d’une logique de bifurcation pénale, le correctionnalisme
débouche ainsi sur l’introduction d’une loi sur la libération conditionnelle
et les condamnations conditionnelles en 1888. C’est la réponse au constat
proféré tout au long du siècle: la prison n’amende pas, elle ne traite pas, elle
ne resocialise pas. Plus de temps on y reste, plus de chances on a d’y revenir.
Pour ceux qui sont le moins englués dans la délinquance ou qui apparaissent

6

reprint in Déviance et Société, 12, 1, pp. 29-55 et A. Prins, La loi sur la libération
conditionnelle, Journal des Tribunaux, 1888, n°555 et sv.
Ibidem. Ce thème revient dans de nombreux ouvrages d’Adolphe Prins.
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comme moins dangereux, il vaut mieux en sortir avant le terme de la peine,
quitte à faire l’objet d’une surveillance allongée au dehors.
Face à ce constat d’échec de la prison, d’autres initiatives sont prises dans
la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe pour désengorger
l’institution carcérale. C’est le temps des ‘alternatives’, dans les années 1960
et suivantes: en Belgique, loi sur la suspension, le sursis et la probation,
alternatives à la détention préventive (une grande partie des détenus
ne sont pas des condamnés mais des prévenus en attente de jugement),
alternatives aux poursuites (médiation pénale, travail d’intérêt général au
stade du parquet) et peines alternatives (peine de travail, peine de probation
autonome, peine de surveillance électronique) se succèdent. En même temps,
s’élabore un droit de l’exécution de la peine et une ‘juridictionnalisation’ de
son contrôle pour réintroduire plus de droit et diminuer l’arbitraire dans
l’exécution de la peine.
Mais rien n’y fait: les alternatives ont beau se multiplier, elles restent des
‘alternatives’ qui, à défaut d’être érigées en peine de référence unique pour
certaines infractions, ont bien du mal à mordre sur le réflexe carcéral7. Malgré
les réformes régulières de la détention préventive, malgré la diversification
des peines, malgré les multiples modalités d’aménagement de l’exécution
de la peine, les prisons restent surpeuplées. De même, le durcissement des
conditions d’octroi des aménagements de peine ou la construction de
nouvelles prisons demeurent le premier réflexe pour répondre à des peurs
diverses, pas nécessairement justifiées par une augmentation des chiffres de
la délinquance enregistrée, plus régulièrement liées à la médiatisation d’un
fait divers spectaculaire. La prison reste la place forte d’un archipel punitif
qui, aujourd’hui, prend aussi très largement appui sur des dispositifs de
contrôle hors les murs8.

Le COVID-19 en prison: révélateur d’un problème
structurel ancien
Autrefois, les murs de la prison devaient effrayer et dissuader. Aujourd’hui,
ils sont censés nous rassurer contre la menace que représente les condamnés.
7

8

Voy. Y. Cartuyvels, Ch. Guillain, Th. Slingeneyer, The development of
alternative sanctions in the Belgian context: introduction, in S. Bernardi (dir.),
Prison overcrowding and alternative sanctions in Europe: European sources and
national legal systems, Napoli, Casa Ed. Jovene, 2016, pp. 116-121.
Sur ce point, voy. F. Mc NEIL, K. Beyens, Offender supervision in Europe, New York,
Palgrave Macmillan, 2013.
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Autrefois, la prison était assumée comme peine unique. Aujourd’hui,
elle n’est censée intervenir qu’en ‘dernier recours’. A deux siècles d’écart,
deux discours différents. Mais une réalité identique: sous l’emprise d’un
‘populisme pénal’ qui ne désarme pas, la peine de prison reste la référence,
que seule peut-être la surveillance électronique sera un jour en mesure de
contester: mais d’une peine privative de liberté dans les murs à une peine
privative de liberté hors les murs, c’est toujours d’une peine privative de
liberté qu’il s’agit. La privation de liberté ne fait que s’ajuster à l’hybridation
progressive entre des sociétés disciplinaires à vocation normalisatrices et des
sociétés de contrôle à dominante gestionnaire. Sur ce point, Michel Foucault
avait raison: la prison est bien le réflecteur puissant de tendances sociales plus
larges et l’engouement pour la surveillance électronique, association d’une
logique de confinement à domicile et de tracing, est sans doute révélatrice de
la croissance d’une logique de contrôle virtuel à laquelle nous allons tous être
sommés d’adhérer.
Pour l’heure, nous n’y sommes pas encore. Aujourd’hui, à l’heure du
COVID-19, la population carcérale reste importante et est touchée de plein
fouet. En Belgique, les prisons sont encore et toujours surpeuplées. Les
conditions de détention s’aggravent et portent clairement atteinte aux droits
fondamentaux des détenus, déjà secoués ces derniers mois par les grèves
du personnel pénitentiaire. Les soins sont lacunaires et cette question, qui
n’est pas neuve9, prend une résonnance particulière. Et si la situation est
grave pour les détenus, elle ne l’est pas moins pour le personnel pénitentiaire
appelé, plus que jamais, à travailler dans des conditions précaires. A cet
égard, la crise du COVID-19 ne fait rien surgir de neuf: elle révèle au grand
jour les conditions de précarité que connaissent les divers acteurs de l’univers
carcéral10.
La prise de position du Conseil central de surveillance pénitentiaire, le
30 mars 2020, est éclairante11. Rappelant la situation critique dans les prisons
face à l’épidémie, le Conseil souligne la nécessité, d’aménager, à l’intérieur
des prisons, le régime de la détention pour répondre à la crise. Mais il
demande aussi de limiter au maximum la population carcérale. Vu le risque
de crise sanitaire et sécuritaire (le confinement, pratiquement impossible
en prison, est aussi source de tensions et d’émeutes possibles), le Conseil
9 https://www.atsp.be/appel/
10 Y. Cartuyvels, O. Nederlandt, M. Neve, La prison face au covid19: zoom sur un
angle mort de la démocratie, Chronique Carta Academica, Le Soir, mise en ligne le
30 mars 2020 (La prison face au covid#1192593)
11 Communiqué du Conseil central de surveillance pénitentiaire, 30 mars 2020
(http://oipbelgique.be/fr/?p=1097).
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estime qu’il est aujourd’hui ‘urgent de réduire drastiquement le nombre de
personnes détenues’, en limitant strictement les nouvelles incarcérations et
en assouplissant les conditions de sortie. Libérer les personnes en détention
préventive, surseoir à l’exécution des peines d’emprisonnement, recourir de
manière accrue aux alternatives à l’emprisonnement, anticiper la libération
des personnes susceptibles d’être libérées avant terme, libérer provisoirement
pour raisons médicales les personnes les plus vulnérables ou encore octroyer
une grâce collective font partie des leviers mobilisables à cet effet.

Profiter de la crise pour repenser la place de la prison:
abolir ou réduire?
En matière de politique de peines comme dans d’autres domaines, la crise du
COVID-19 peut déboucher sur deux voies.
Soit, il s’agira au plus vite de refermer la parenthèse en estimant que
‘ceci n’est pas une crise’ mais un accident de parcours et que le plus urgent
sera de continuer après comme avant. On continuera alors à construire
de nouvelles prisons, en sachant – ceci est une très vieille loi en matière
pénitentiaire – que l’offre conditionne la demande et que ces nouvelles
prisons, une fois construites, seront très rapidement saturées à leur tour,
appelant inexorablement la construction de nouveaux établissements.
A l’intérieur des murs, on continuera à faire l’impasse sur un droit à la santé
et une véritable politique de soins pour les détenus, alors même que la loi
de principe concernant l’administration des établissements pénitentiaires
et le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 prône un traitement
équivalent en matière de santé dans et hors les murs de la prison.
Soit, la mesure est prise qu’il s’agit d’une vraie crise, de celles qui mettent
en pleine lumières des anomalies structurelles qui nous empêchent, en ce
domaine comme dans d’autres, de penser et de fonctionner après comme
avant. Ceci reviendrait alors à questionner fondamentalement la place
et le fonctionnement de la prison comme mode de contrôle social dans
des sociétés démocratiques fondées sur le droit. C’était, en des termes
pratiquement inchangés, la question abordée il y a 20 ans dans le texte
consacré au ‘dilemme des prisons’ évoqué ci-dessus:
d’un côté, chercher à faire de la prison un espace de droit, c’est entériner
l’existence d’un espace carcéral qui souffre d’un grave déficit de légitimité,
accepter le maintien d’un système pénal qui repose sur une privation
de liberté qu’on peut juger contraire aux droits de l’homme, accepter
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la violence d’une logique discriminatoire qui gère l’exclusion (…) ; de
l’autre, refuser toute réforme de la prison, c’est s’empêcher de penser le
développement d’un droit de l’exécution des peines, source de garanties, de
protection et d’améliorations véritables pour les détenus confrontés, dans
leur vie quotidienne, à l’arbitraire et au vide du monde carceral’.12

Faut-il abolir ou réformer la prison? La posture abolitionniste a eu son heure
de gloire (théorique) dans les années 197013. Prônant l’abandon du droit
pénal au nom des effets individuels, sociaux et politiques, de la logique même
de la peine, ce courant s’est largement construit sur une critique radicale de
la prison pour dénoncer le pénalo-centrisme de nos sociétés contemporaines.
L’abolitionnisme propose un changement de vocabulaire (‘tort’, ‘conflit’ ou
encore ‘situations problems’ plutôt qu’infraction) et le remplacement du
recours à la pénalité par des modes ‘civils’ ou communautaires de règlement
des conflits. Assez logiquement, les abolitionnistes devraient refuser toute
réforme de la prison, dès lors que toute réforme est prisonnière de la ‘bouteille
à mouche’, selon l’expression de P. Watzlawick14, tant qu’elle ne va pas dans le
sens d’une déconstruction radicale de l’institution.
Cette posture, qui a sa cohérence intellectuelle, est difficile à soutenir en
pratique pour, me semble-t-il, deux raisons. La première est qu’elle contraint
à faire un choix entre l’idéal d’un projet et le réel d’un monde vécu et à faire
primer le premier sur le second. Pour le dire autrement, comme le souligne
bien G. Chantraine, l’abolitionnisme fait de la ‘Cause’ à défendre quelque
chose ‘de plus important que la situation immédiate et concrète de ceux
(derrière les barreaux) que la Cause prétend défendre, créant ainsi une autre
réalité idéologique non moins pernicieuse que celle à laquelle elle prétendait
s’opposer’15. Un certain nombre d’acteurs abolitionnistes ne se résolvent
d’ailleurs pas à cette posture qui les amènerait, par exemple, à refuser toute
intervention éducative en prison puisqu’une telle intervention revient à
légitimer l’institution dont ils dénoncent l’existence. Ces acteurs tiennent
alors un discours un peu schyzophrénique, défendant dans le discours une
posture dont leur engagement concret dans les prisons est la négation.
12 Y. Cartuyvels, Réformer ou supprimer: le dilemme des prisons, in O. de Schutter, D.
Kaminski (eds.), L’institution du droit pénitentiaire, Paris, LGDJ, 2002, pp. 130-131.
13 L. Hulsman, Peines perdues. le système pénal en questions, Paris, Le Centurion, 1982.
14 P. Watzlawick, La mouche et la bouteille à mouches, in P. Watzlawick (ed.),
L’invention de la réalité. Contributions au constructivisme, Paris, Seuil, Gallimard,
1988, pp. 269-276.
15 G. Chantraine, Prison et regard sociologique. Pour un décentrage de l’analyse
critique, Champ pénal/Penal field, 2004, vol. I, p. 4.
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La seconde raison est que si l’abolitionnisme déroule une logique
implacable dans sa déconstruction de la prison et sa critique de la logique de
la peine, il s’avère beaucoup plus hésitant et nettement moins convainquant
dans sa phase de ‘reconstruction’: Est-il possible pour tous les actes ou
comportements actuellement criminalisés d’éviter le recours à un mode de
contrôle social fondé sur la contrainte? Et si oui, par quoi remplacer le pénal,
ses institutions et ses acteurs?
Sur le premier point, les abolitionnistes affrontent (ou n’affrontent pas)
un problème classique en droit, qui est celui ‘des cas difficiles’: comment
mobiliser, par exemple un règlement ‘alternatif’, civil ou communautaire,
fondé sur la discussion ou la persuasion, lorsqu’une des parties ‘en conflit’ est
dans le déni, dans le refus de toute forme de négociation ou dans la conviction,
pour une raison ou l’autre, qu’il a son droit ou sa morale pour lui? On pense,
par exemple, aux criminels de guerre nazis qui, en 1946 à Nuremberg, ont
plaidé non coupable, ne reconnaissant pas la portée criminelle de leurs actes.
Sur quoi va-t-on négocier? On pourrait bien évidemment trouver d’autres
exemples.
Sur le second, l’abolitionnisme repose à mon sens sur une illusion,
héritage plus ou moins inconscient d’un impensé marxiste. Plus prolixe
que Marx sur cette question Engels expliquait que la plupart des crimes
étaient le produit de la ‘guerre de tous contre tous’ générée par le capitalisme
et sa logique d’exploitation et que l’avènement d’une société sans classes
ayant renonçé à la propriété privée des moyens de production amènerait
la disparition naturelle de la plupart des crimes. Dans une société
communiste qui a ‘substitué la paix sociale à la guerre sociale’ et ‘où l’on
met l’accent sur la source du crime’, seuls demeurent de rares ‘conflits civils’,
qui seront ‘facilement résolus par des arbitres’. La plupart des institutions
pénales deviennent en fait ‘superflues’, au point que ‘la justice concernée par
les cas criminels cesse d’elle même’ 16. Pour Engels, une société communiste
égalitaire et débarrassée de la lutte des classes produit donc naturellement
l’abolition de la justice pénale. Tout comme elle annonce aussi – thème
largement développé par Marx – le dépérissement de l’Etat (auquel succède le
règne de la ‘Gemeinwesen’, un régime politique marqué par l’auto-régulation

16 F. Engels, ‘Speech in Elberfeld, 8 février 1845’, Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform, 1845, bd.I, pp. 5-6 (https://marxists.catbull.com/archive/marx/
works/1845/02/15.htm)
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de la communauté) 17 et le dépérissement du droit (instrument par définition
de domination bourgeoise)18.
Vue à deux siècles de distance, l’analyse de Marx et Engels sur ce
point apparaît clairement réductrice: certes, une part importante des
comportements criminalisés peut toujours être considérée comme le produit
d’un modèle de société fondé sur l’exploitation et les inégalités. Il suffit de
regarder la population des prisons pour se convaincre de la pertinence de
cette grille de lecture sociale du crime. Mais, il paraît difficile de réduire
tous les comportements criminalisés à cette seule ’guerre’ et d’en inférer
qu’avec une société égalitaire, le crime et les appareils de contrôle social
étatique disparaitront, point sur lequel Engels demeure d’ailleurs prudent19.
Comme l’a bien perçu le sociologue français E. Durkheim, pour des raisons
qui tiennent à son mode de structuration symbolique, toute société érige
toujours des actes en déviance, fut-ce ‘une société de saints’20, ce qui pose
inexorablement la question de sa gestion. Or, en matière de gestion des
déviances, les sociétés modernes ont horreur du vide. Comme l’a bien
montré Michel van de Kerchove, un processus de décriminalisation laisse
ainsi très rapidement place à l’avènement d’autres modes de contrôle social21.
On ne peut dès lors échapper à cette question du ‘remplacement’, qui
amène ‘à décrypter la reconfiguration, hors les murs, des différents types de
contrôles sociaux formels et informels, qui n’auraient peut-être rien à envier
à l’abominable’ prison’22.
Cette reconfiguration ne débouche pas nécessairement sur des exemples
enthousiasmants. A la fin du XIXe siècle, la criminologie positiviste était
d’une certaine manière abolitionniste: pas du côté des infractions, volet sur
lequel elle adoptait une posture ‘réaliste’, ne remettant pas en question le
17 F. ENGELS, Lettre à Auguste Bebel (18-25 mars 1875), in K. Marx, Critique du
programme de Gotha, Paris, Les éditions sociales, 2008, 98-99. Voy, sur ce point,
Y. Douet, Le problème du dépérissement du droit chez Marx et Engels, Droit &
Philosophie, 10, 2018 (http://droitphilosophie.com/upload/files/pdf/dp10-t03_douet.
pdf).
18 K. Marx, Commentaires en marges du programme du Parti ouvrier allemand, in
K. Marx, Critique du programme de Gotha, op. cit., 59-60.
19 Engels évoque une disparition de « la plupart de activités des corps judiciaires et
administratifs ». Au XXe siècle, les sociétés officiellement sans classes, l’URSS et
la Chine communiste, n’ont par ailleurs aucunement renoncé à criminaliser des
comportements « antisociaux », se caractérisant en outre par des régimes répressifs
puissants.
20 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, P.U.F., 1973, p. 68.
21 M. van de KERCHOVE, « Médicalisation » et « fiscalisation » du droit pénal: deux
versions asymétriques de la dépénalisation, Déviance et Société, 1981, 5, 1, pp. 1-23.
22 Idem, p.4, note 19.
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caractère de construction sociale (et donc relatif) des incriminations pénales.
Mais bien du côté de la peine, qu’elle estimait sans pertinence à l’égard d’un
individu déterminé par sa nature et/ou son milieu. Pourquoi chercher à
adresser par la peine un message moral à un individu fondamentalement
irresponsable? Mais la contrepartie, on le sait, sera dans ce projet ‘alternatif
au pénal’ porté par l’Ecole positive italienne de substituer à la logique de
la peine des mesures de soin et de sécurité potentiellement nettement plus
contraignantes et arbitraires au nom des impératifs du contrôle social. La
dépénalisation programmée, entendue ici au sens d’une sortie de la logique
punitive, se solde par l’adoption d’un modèle de contrôle social non punitif
certes, mais pas moins coercitif pour autant. Dépénaliser n’est aucunement
en soi un gage de moins de répression. On sait aussi, pour prendre un autre
exemple, que certaines ‘situations problématiques’ aux confins de l’étiquetage
criminel sont gérées de manière administrative, générant un ‘droit pénal de
l’ombre’ dont la violence n’a rien à envier à celle du droit pénal proprement
dit. Au point d’avoir amener la Cour Européenne des droits de l’homme à
considérer parfois que certaines de ces matières faisaient partie de la ‘matière
pénale’ et devaient bénéficier, dans leur traitement, des garanties associées au
pénal. C’est embêtant, mais oui, parfois, le pénal est aussi protecteur.
Sauf à s’enfermer dans un ‘angélisme exterminateur’23, les abolitionnistes
ne peuvent faire l’économie de cette question du remplacement. Ils ne
peuvent plus non plus, à mon sens, se contenter de répéter les pétitions
de principe issues de textes optimistes écrits dans les années 1970 ou
1980: l’époque n’est plus la même, les rapports entre l’Etat et la société ont
changé et la place faite aux communautés dans de sociétés fragmentées
également. Quels seraient, aujourd’hui, dans des sociétés néo-libérales
soucieuses avant tout de dérégulation et de privatisation, les effets d’un appel
exclusif à des modèles non étatiques et non contraignants de gestion des
comportements étiquetés comme déviants? Quel impact dans nos sociétés
du XXIe siècle, productrices de populisme et de replis communautaires à
forte connotation identitaires? Face à ‘la communauté qui vient’24, est-on
sûr de vouloir mettre à bas le recours à l’Etat et ses institutions pénales et
recourir, toujours et pour tout, à des ‘arbitres’ divers comme l’évoquait
Engels? Est-on sur de vouloir privilégier dans tous les cas des modes civils
ou communautaires de règlement des conflits, fondés sur la ‘persuasion’ et la
23 Je reprends cette expression au titre d’un ouvrage consacré aux évolutions sécuritaires
de nos sociétés contemporaines, publié dans les années 1990 (A.G. Slama, L’angélisme
exterminateur: essai sur l’ordre moral contemporain, Paris, Hachette, 1993.
24 G. Agamben, La Communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Paris,
Seuiol, 1990.
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douce violence d’un consensus au sein de la communauté? Toutes les ‘parties
en conflit’ y trouveraient-elles leur compte? On peut en douter, par exemple
lorsqu’un arbitrage dans la communauté traduirait un point de vue culturel
clairement orienté par des valeurs défavorables à une des parties en conflit25.
Face à ces questions, les abolitionnistes contemporains semblent hésiter et on
les comprend26.
Si l’auteur de ces lignes n’est pas abolitionniste, il est par contre
fondamentalement partisan d’une éthique réductionniste en matière de
prisonisation et de recours au pénal. Il faut réduire drastiquement le recours
à la peine privative de liberté, qu’elle se situe dans ou en dehors les murs;
ériger d’autre peines non privatives de liberté en sanction principale et non
plus uniquement en ‘peine alternative’; favoriser une logique réparatrice là où
c’est possible, tout le monde a à y gagner. Et il faut s’interroger sérieusement
sur les profils socio-économiques de la population pénale. Marx et Engels
étaient loin d’avoir tout faux et il reste urgent de tirer les conséquences
politiques d’un modèle de développement social qui, aux antipodes de tous
les appels à la solidarité entendus ces dernières semaines en contexte de crise
COVID-19, crée inégalités et précarité, discrimination et criminalisation.

Conclusion
La prison est au cœur d’un modèle de surveillance disciplinaire dont elle est
l’archétype. C’est tout l’intérêt de l’analyse de M. Foucault de l’avoir montré,
en ne se focalisant pas tant sur la prison pour la prison que sur la prison en
tant que révélateur de mécanismes de pouvoir et de domination propres aux
25 Sur ce point, on lira avec intérêt une contribution de K. Lecoyer consacrée à la
médiation informelle réalisée par des Imans en matière de divorce en Belgique
(K. Lecoyer, ‘Internormative Family Conflict ‘Mediation’ within Belgian Muslim
Families’, Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques. Droit en contexte, 2020
(à paraître).
26 Lors d’une conférence récente sur le thème abolitionnisme et féminisme qui s’est tenue
à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, en décembre 2020, G. Ricordeau témoignait de
cette difficulté. Soulignant d’entrée de jeu, comme pour s’en dédouaner, la difficulté de
construire une posture abolitionniste présentée comme toujours « work in progress »,
l’auteure reconnaissait que, « dans certains cas…, sans doute, il était légitime qu’une
‘victime’ s’adresse à la police », que dans d’autres, il serait difficile de « persuader
l’auteur »… ou encore que « si ce dernier (l’auteur) restait dans le déni, le poids du
groupe pourrait le contraindre à évoluer »… Outre le recours étonnant dans le chef
d’une abolitionniste aux catégories pénales d’auteur et de victime, on retombe ici sur
une posture plus classiquement réductionniste (voy aussi. G. Ricordeau, Pour elles
toutes. Femmes contre la prison, Chico, Lux éditeur, 2019).
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sociétés modernes, actifs de manière plus visible dans son enceinte que dans
d’autres champs de la vie sociale.
Instrument marqué par un seuil d’inhumanité particulièrement important, la prison doit être combattue. Ce combat suppose de réfléchir à sa place
(à réduire) comme mode de contrôle social et à son évolution (en termes de
droits) dans des sociétés régies par le rule of law. Mais il nous impose également d’envisager la transformation probable de la privation de liberté telle
qu’elle est en train de s’accélérer dans nos sociétés de contrôle. A cet égard,
la crise du COVID-19 marque sans doute un saut important. L’engouement
pour les systèmes de tracking divers que suscitent les peurs sanitaires, lié à
une logique de confinement à domicile dont nous mesurons le poids aujourd’hui, souligne une mutations technologique majeure qui questionne nos
modes de vie et notre rapport aux libertés. Dans le ‘meilleur des mondes’ qui
s’annonce, la privation de liberté pourrait bien muter rapidement sous l’effet
des ‘progress’ technologiques, laissant entrevoir des souffrances et des atteintes aux droits d’une nature nouvelle.
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Dan Kaminski
Professeur ordinaire, l’École de criminologie, Université catholique de Louvain

Sur la photographie carcérale, il y a trop à regarder, à dire et à écrire. Je me
limiterai ici à la représentation des personnes détenues (et aussi de quelques
autres), laissant dans l’ombre la riche production consacrée à l’architecture
et aux espaces. Cette contribution est partagée entre l’étude sensorielle de
l’enfermement et l’analyse critique de l’image. À sa lecture, Sonja Snacken
se souviendra encore, je le crains, des impressions de sa première entrée en
prison.

Le détenu modèle
On peut très bien ne connaître aucune autre photographie
prise par Henri Cartier-Bresson dans cette prison modèle
du New Jersey1. Celle-ci reste et restera, en couverture de
livres, en carte postale et même en timbre-poste. Adam Biro
évoque en effet le sort curieux de cette image ‘empruntée’
par la poste albanaise pour figurer sur un timbre, associée au mot Holokaust
et retouchée (‘la jambe et le bras amincis pour accentuer le sentiment de
malheur’2). Cet usage détourné, sans doute sans l’autorisation du
photographe, est très significatif du caractère symbolique de l’image, qui
peut couvrir, même en trichant, toutes les situations d’enfermement. Ce
détenu américain dans sa cellule en 1975 peut, même mal, même sans la
moindre crédibilité, représenter toute forme d’enfermement et toute forme
de résistance. L’anecdote du timbre et de son usage indique à souhait
1
2

La célèbre photographie de Cartier-Bresson (Cell in a Model Prison in the USA),
datée de 1975, peut être vue en scannant le QR code ou en suivant ce lien: https://
collections.lacma.org/node/197918.
A. Biro, Dictionnaire amoureux de l’humour juif, Paris, Plon, 2017, pp. 72-73.
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l’indécidabilité des significations d’une photographie ; a fortiori lorsque son
statut symbolique l’emporte sur sa portée iconique ou indexicale et permet,
dès lors, de la faire participer à des imaginaires multiples. L’on ne sait rien
des motifs de la colère du détenu ; il peut donc devenir ainsi un symbole de
causes délocalisées et intemporelles. Vincent Lavoie indique que certaines
photos constituent non des documents, mais des monuments, en
s’affranchissant ‘de l’actualité de l’événement’, en étant diffusées sur des
supports multiples, en étant capables d’occulter ‘les particularismes et les
aspects contingents de l’événement au profit de l’exacerbation de ses éléments
les plus symboliques’3. C’est peut-être en cela que l’ironie que l’on peut
pressentir dans le titre de la photo donné par Cartier-Bresson lui-même est
une arme à double détente: si le concept de prison modèle semble grinçant
face à la colère du détenu, la prison devient aussi le modèle qui offre à l’artiste
la puissance d’une image (hélas) universelle.
Le regard profane ne peut localiser le référent de la photographie,
l’identifier en termes spatiaux, temporels ou personnels. On n’y trouve que
les signes anonymes d’un enfermement et d’un homme qui défie sa condition.
L’analyse formelle qu’en fait G. Chareyre est riche d’enseignements4
(le noir et blanc, le respect parfait du nombre d’or, les lignes directrices et le
contraste, la division verticale de l’image en trois tiers: la liberté dans le tiers
gauche, la cellule et le corps dans le tiers droit, l’action du bras et de la jambe
dans le tiers central) ; il ne pousse pas assez loin l’orientation métonymique
de l’image, fondée sur l’absence de visage du détenu et sur le sens de l’action
en cours (colère, résistance). Cet homme aussi visible que méconnaissable
n’est pas seulement le représentant des détenus de cette prison ; c’est le
représentant de toute situation de résistance à l’enfermement. L’auteur ne
fait aucun cas de la nudité du sujet et de son environnement qui renforce le
sentiment d’un affrontement entre deux puissances (celle de l’enfermement
et celle de la résistance) et deux fragilités (les deux nudités blanches qui ne
sont trahies que par le sol et l’absence de lumière entre les barreaux, tous
deux structurant l’image).

3
4

V. Lavoie, L’instant-monument. Du fait divers à l’humanitaire, Montréal, Dazibao,
Les études, 2001, p. 100.
G. Chareyre, Analyse photo: cell in a model prison – Bresson (sic), Shinytee, 2019:
https://inshinytee.fr/blogs/geek/analyse-photo-cell-in-a-model-prison-bresson
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Des lieux habités de morceaux de corps
Cartier-Bresson n’est pas seul. Leonard Freed a pris cette
photographie5 dans une prison de Louisiane en 1963. On y
trouve une perspective longue, ouvrant sur la lumière, un
flou tributaire de la profondeur de champ, et tout le
contraire de la solitude, bien que les orientations des
personnages semblent les exclure d’une communauté. Seules les mains
semblent parler, du fait même qu’elles indiquent un vouloir. Ici, aucun
mouvement n’est rendu par le flou. Même si les mains étaient en mouvement
– même si elles ‘parlaient’ –, la photo les fige dans leur abandon ou dans leur
supplique.
La photographie6 de Lizzie Sadin est formellement
comparable, prise plus récemment dans la prison israélienne
de Tel-Mond. Il s’agit d’une vue d’un ‘quartier de haute
sécurité pour les mineurs palestiniens ou arabes israéliens
ayant porté atteinte à la sécurité de l’État hébreu. 81 détenus
âgés de 14 à 18 ans sont répartis dans 27 cellules’7. Le sourire difficilement
qualifiable du surveillant distingue cette photo des images étudiées
antérieurement. La répétition de vues formellement similaires par des
photographes différents exprime la limitation des moyens de photographier
des humains emprisonnés, mais elle suggère surtout la limitation des moyens
d’expression entre cellules et couloir. Ces mains demandent, exigent,
implorent, rient peut-être, ragent et pleurent. La limitation expérimentée par
le détenu et par le photographe illustre les privations de l’emprisonnement8 ;
quelle que soit la signification des bras extraits des cellules, ils indiquent la
privation objective que produit la détention et le morcellement visuel des
corps, rappelant les châtiments d’un autre âge.

Des visages et des corps dans leur environnement
Parfois, au contraire, c’est l’humain qui est positionné dans le viseur, entier
ou découpé selon des formats photographiques ‘classiques’, et les images
5
6
7
8

https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=24PV7CWABM
https://www.rencontresdephotographie.com/lizzie-sadin?lightbox=dataItem-jnq1r7ge
Ces informations sont fournies par la photographe en guise de légende.
G.M. Sykes, La société des captifs, Bruxelles, Larcier, 2019.
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oscillent alors entre dénonciation (des conditions carcérales, des effets
sanitaires de l’emprisonnement, de la détérioration des vies) et restauration
(de la dignité des détenues). Jane Evelyn Atwood est probablement l’artiste
la plus connue dans le domaine de la photographie carcérale humaniste9.
Les standards qui sont les siens servent la dénonciation de l’incarcération.
L’ouvrage consacré aux femmes détenues fait une large place à des récits
tous intitulés du nom d’une femme que la photographe a rencontrée et
non seulement photographiée. Les photographies donnent un visage aux
détenues, souvent déformé par l’ombre d’un barreau, mais la photographe
leur donne aussi la parole. Une double subjectivation est, en quelque sorte
assurée, en telle manière que le portrait n’est ni volé ni voyeur.
Les standards de la photographie carcérale sont reconnaissables: noir
et blanc, ombre et lumière tranchantes, visages plus ou moins masqués,
corps morcelés ou de dos, exiguïté, saleté, perspectives désolantes ou
plans serrés et frontaux, images quasiment vignettées d’espaces glauques,
poses humiliantes ou portraits de femmes émues (tristesse, chagrin)
ou apparemment dépourvues d’émotion pour la pose, corps abîmés,
concertinas et murs infinis, reflets d’architecture métallique dans les visages,
promiscuité ou solitude, plongées écrasantes sur des individus miniaturisés
témoignant de l’exiguïté des lieux et du confinement atmosphérique. Les
personnes, reconnaissables ou non, apparaissent comme trop petites ou trop
grandes pour le décor dans lequel elles s’inscrivent. Le sourire est rare ou
improbable. Les portraits de détenues dans leur environnement révèlent ce
qu’est l’incorporation de et dans la prison10.
Plus rarement, le projet photographique semble départi de
l’une ou l’autre de ces fonctions (dénonciation ou
restauration), se rapprochant alors d’un reportage teinté
d’exotisme. Zona11 de Carl de Keyzer collationne 99
photographies prises pour la plupart dans un camp de
Krasnoyarsk et nous montre un assemblage marqué par le bleu (du ciel, de la
peinture des murs, des carrelages, des motifs religieux ou naturels peints ou

J.E. Atwood, Trop de peines. Femmes en prison, Paris, Albin Michel, 2000. Un
échantillon de ces photos est visible ici: https://www.agencevu.com/stories/index.
php?id=843&p=3
10 M. Jacobson-Hardy, Behind the Razor Wire. A photographic essay, Ethnography,
2002, vol. 3, n°4, pp. 398-415.
11 C. de Keyzer, Zona. Siberian Prison Camps, London, 2003. Voir https://www.
magnumphotos.com/newsroom/society/zona-siberian-prison-camps/
9
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collés, des vêtements parfois, de certains grillages). Les couleurs sont saturées comme sur les cartes postales de lieux touristiques. Le bleu domine
tellement l’ensemble des images qu’on se prend à le chercher même dans des
images qui n’en contiennent pas et qu’on finit par le trouver, comme en
filigrane. Carl De Keyser dit lui-même dans le monologue qui ferme son
ouvrage qu’il s’attendait en visitant ce camp (un ancien Goulag), à une sorte
d’enfer en noir et blanc et qu’il y a découvert une sorte de Disneyland.
L’auteur évoque aussi son ingénuité, lorsqu’il a déclaré qu’il n’hésiterait pas
entre une prison américaine et un camp de travail sibérien. Il raconte encore
que, lors des prises de vue dans la bibliothèque (un aspect positif du camp,
bien sûr), on a disposé pour lui des lecteurs factices qui tenaient leur livre à
l’envers... La naïveté de De Keyser peut évidemment s’éclairer par la mise en
scène des autorités pénitentiaires qui l’ont accueilli, mais elle s’éclaire aussi
par les standards, alignés plus haut, de la photographie pénitentiaire
qu’Atwood maitrise à merveille. Les photos de camps sibériens semblent
visuellement aux antipodes de celles des prisons américaines. L’explication
de la différence tient sans doute aux conditions réelles de la vie carcérale et à
la mise en scène différentielle imposée par les autorités, mais les choix
techniques de la prise de vue me semblent saturer l’explication autant que les
couleurs.

La restauration ambiguë de la dignité par le portrait
Le portrait constitue une autre démarche tributaire de la qualité de la relation
obtenue par le photographe. Le portrait ‘permet à chacun de se reconnaître et
de s’affirmer comme sujet à la fois singulier et socialement conforme, comme
personne et comme personnage, comme porteur légitime des prérogatives de
l’individu et comme membre reconnu de son milieu’12. Mais l’ombre de la
photographie d’identité judiciaire plane: c’est d’ailleurs bien cette dernière
qui, historiquement, s’est généralisée sur nos cartes d’identité. La pratique du
portrait honorifique s’est elle aussi démocratisée, au point de rencontrer des
développements pénitentiaires dont la prétention est de restaurer la dignité
des détenues.

12 Chr. Phéline, L’image accusatrice, Les Cahiers de la Photographie, 1985, n° 17, p. 26.

135

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 135

24/08/2021 15:59

Un humaniste engagé

Les détenues13 photographiées par Bettina Rheims, par
exemple, quelle que soit leur tenue ou leur pose, se voient le
plus souvent restituer un visage et un corps, en général
coupé à la taille, selon un modèle de portrait classique que
l’on retrouve en peinture et dans les débuts de la photographie. Aucun environnement (barreaux, cellules, couloirs, personnel) des
femmes photographiées ne permet d’authentifier leurs conditions de vie.
Elles sont en quelque sorte extraites de la prison, comme si la dignité exigeait
ce camouflage de leur décor. La photographie anthropométrique réservée
aux classes dangereuses est ici subvertie dans les formes contemporaines du
portrait bourgeois, actualisé par les formes typiques de l’image de mode.
Pourtant, c’est bien en tant que ‘détenues’ qu’elles sont photographiées et
mises à l’honneur d’une prise de vue artistique, d’une exposition et d’un
catalogue ; autrement dit, la classification réapparaît sous un titre paradoxal.
Le mot réduit à une classe de femmes la dignité individuelle que la photo
désire leur accorder. L’iconographie policière voulait que l’image d’un
individu lui soit semblable. L’iconographie criminologique cherchait la
ressemblance entre les photographies14. Le regardeur des clichés de Bettina
Rheims – victime de la décontextualisation de ces portraits de femmes dont
on n’apprend rien par ailleurs – est partagé entre ces deux iconographies:
s’agit-il de regarder des femmes, sans identité entre elles, ou s’agit-il de
regarder des criminelles détenues? Bettina Rheims a utilisé ses talents de
photographe de mode, en important en prison l’ethos qui lui correspond,
d’où l’ambiguïté persistante qu’on en retire, renforcée par la préface du
catalogue signée par un Robert Badinter romantique et réducteur de la
femme au désir qu’elle inspire.
Alors même que les images sont formellement comparables,
les portraits d’Olivia Gay sont radicalement différents:
l’artiste travaille sur fond noir et restaure la dignité sans le
visage15. Ses images inventives révèlent, sans la montrer, la
condition pénitentiaire, par le souci de montrer l’anonymat

13 Quelques photos et une analyse critique de l’exposition peuvent être consultées via
le SR code ou en suivant ce lien: https://jeunescritiquesdart.org/2018/04/17/bettinarheims-et-les-detenues-du-regard/
14 Chr. Phéline, L’image accusatrice, Les Cahiers de la Photographie, 1985, n° 17,

p. 126.

15 https://www.oliviagay.com/portfolio/C0000yqN0W69oCHE/G0000KESh984eO5Q/
I0000G4veMO3hxwY
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au lieu de le contourner. La photographe et les détenues jouent ensemble
pour inventer une façon respectueuse de déjouer16 les codes pénitentiaires et
de théâtraliser la vie. Avec Bettina Rheims, les détenues sont invitées à jouer
– le projet initial étant d’ailleurs de les ‘déguiser’ au moyen des vêtements de
marque qui font le quotidien de la photographe. Avec Olivia Gay, c’est le
jouer/déjouer17 qui est collectivement à l’œuvre: non le jeu d’un rôle de
marquise, mais ce rôle marqué par la contrainte-obstacle de la prison. Si une
quelconque dignité individuelle est restaurée, c’est plus encore la valeur
collective d’une œuvre de subversion de l’enfermement qui nous est
montrée18.
D’autres travaux photographiques s’éloignent de la prison
pour en développer néanmoins une critique de la justice
pénale. Dans Who deserves to die?, Sofia Moro tire le portrait
d’anciens condamnés à mort exonérés de l’exécution et
restés parfois jusqu’à 47 ans dans les couloirs de la mort19.
Sofia Moro fait le choix régulier de prendre le seul visage en éclairant les
traits vieillis de ses sujets et en réduisant la profondeur de champ afin
d’accentuer la présence de leur regard sous le nôtre. Ils nous regardent ou ne
nous regardent pas. Ils ont les yeux ouverts ou fermés. Mais ils nous regardent
intensément, quoi qu’il en soit. ‘Par un paradoxe heureux, l’obturateur (...)
devient (...) une machine à parcourir le temps, capable de fixer dans le même
cliché l’impermanence d’un instantané et la durée dans laquelle il s’inscrit’20.
Sur le visage d’un homme vieilli, photographié par Sofia Moro, on lit les
années perdues, volées. Les modalités du portrait sont mélodramatiques,
réduisant la bulle énigmatique du visage aux sentiments – chagrin, tristesse,
inquiétude – qui saturent les traits au profit de la démonstration. Nous
recevons, au risque d’une inefficacité probable, l’injonction de pleurer devant
ces photographies. Mais sur quoi Sofia Moro veut-elle nous faire pleurer? Sur
le sort fait à des innocents ou à des coupables injustement condamnés.
16 C. Branders, Du jeu à la subversion. Création collective théâtrale en réclusion, Thèse
de doctorat en criminologie, Louvain-la-Neuve, UCLouvain, 2020.
17 C. Branders, ‘Je suis détenu’. Les expressions subversives des comédiens incarcérés,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2018, vol. 80, n° 1, pp. 93 à 116 (spéc. 111).
18 Il n’est pas indifférent que les univers photographiques évoqués jusqu’ici fassent place
aux femmes de façon disproportionnée au regard de leur présence en prison.
19 https://www.bozar.be/en/activities/152041-who-deserves-to-die
Voir aussi: https://www.lensculture.com/sofia-moro?modal=project-1008330
20 N. Bouvier, Notes en vrac sur le visage, in N. Bouvier, Œuvres, Paris, Gallimard,
Quarto, 2004, p. 702.
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Le travail remarquable de Taryn Simon (The Innocents,
2002) porte plus radicalement sur les victimes d’erreurs
judiciaires21. Il montre les condamnés innocentés (après
souvent de longues années d’emprisonnement) sur les lieux
du crime qu’ils n’ont pas commis, de leur arrestation ou de
leur alibi. Est questionnée la capacité de la photographie à fourvoyer la
justice, à transformer des innocents en coupables. Le pouvoir d’attestation de
la photographie est ainsi troublé par les images de Taryn Simon. La prison
n’est cependant ‘présente’ que dans les légendes circonstanciées des photos,
légendes qui dramatisent notre regard. Même si ce travail semble proche de
celui de Sofia Moro, il ne contient aucun pathos et il interroge autant la
photographie que l’administration de la justice dans sa contribution à
l’injustice subie par les innocents condamnés. Quoi qu’il en soit, chez Simon
et chez Moro, la prison comme telle n’est pas une ‘erreur judiciaire’. Seule
l’innocence lui accorde ce défaut.

Critique conventionnelle vs démocratisation de la
photographie
Le traitement photographique des personnes détenues, bien que percutant
ou émouvant, est parfois aussi confiné que son objet et aussi stéréotypé
que le discours ‘critique conventionnel’ sur la prison. Il existe en effet une
critique conventionnelle de l’enfermement, répétitive et inefficace, que des
photographies peuvent accompagner dans leur registre. Ni les images ni
les mots en usage dans ce type de critique ne font obstacle, armés de leurs
bonnes intentions, à la pérennité ou à l’aggravation des symptômes visibles
et lisibles de la prison. On peut en venir à douter du potentiel réformateur de
ces discours et de ces images, en raison d’un ratage théorique et esthétique
sur lequel la prison peut capitaliser pour assurer sa légitimité et sa survie.
On notera que les photographies des ‘innocents’ contribuent à cette critique
conventionnelle. Deux choses ne peuvent être positivement montrées,
photographiées: la lecture macrosociale de l’usage de l’emprisonnement et
l’inlassable reproduction à l’identique de sa structure. L’imagerie critique de
la photographie pénitentiaire invite souvent le regardeur à rester au niveau
d’interprétation individuel (micro) qui associe indéfectiblement la prison
au crime. La lecture macrosociale de la prison permet l’éloignement de

21 http://tarynsimon.com/works/innocents/#1
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cette association22. Aussi belle et aussi forte qu’elle soit, une photographie
pénitentiaire produit une émotion complexe, dans laquelle il est difficile
pour le regardeur de détacher l’indignité des personnes et l’indignité de
leur condition. Ainsi, trop souvent, les portraits de détenues sont aussi
indéfectiblement des portraits de criminelles, les images de cellules sont
aussi les images des motifs qui légitiment leur existence, et peu importe
qu’elles soient plus ou moins propres, mal ou bien équipées, occupés par un
seul individu ou par trois… Cet arrimage de deux indignités, que la visibilité
(toujours micro) assure, est un point commun du regard conventionnel et du
regard critique, et ceci quelles que soient les intentions et les positions des
photographes.
D’autres travaux s’avèrent réflexivement critiques, autrement dit
insèrent les contraintes de la photographie et celles qui pèsent sur elle
dans la critique de la prison. Ceux d’Olivia Gay sont de cet ordre. Des
photographes s’engagent, par exemple, dans la position d’animateur d’un
travail photographique avec des détenus ou des jeunes placés en institution
fermée pour leur apprendre la photographie et leur permettre, par ce biais,
d’explorer à nouveaux frais leur lieu de détention. Klavdij Sluban l’a fait en
France, en ex-Yougoslavie et en ex-Union soviétique23.
On trouvera aussi dans un ouvrage anonyme24 les
productions d’un atelier photographique organisé par
Nicolò Degiorgis entre 2013 et 2017 à la prison de BolzanoBozen. Ce projet, sans complaisance thérapeutique ou
réhabilitatrice, consiste, non à rendre une dignité abstraite
aux détenus par l’habileté romantique d’un artiste qui les dévisage comme
sujets, mais à leur rendre la dignité de prendre eux-mêmes, comme acteurs,
le contrôle inventif de la production d’images témoignant de leur condition
et de déployer des manières singulières de voir leur prison et leurs codétenus.
La publication, entièrement réservée aux photographies réalisées dans les
murs par les 88 étudiants détenus, ne contient aucun texte, sauf la quatrième
de couverture couverte de leurs initiales.
22 G. Houchon, De l’analyse des fonctions à l’étude de l’usage de l’emprisonnement,
Document de travail, Département de criminologie et de droit pénal (UCLouvain),
n° 16, 1987.
23 K. Sluban, Entre parenthèses. Regards sur l’univers carcéral, Arles, Photo Poche/Actes
Sud, 2005. On peut voir ici quelques photographies de l’artiste lui-même: https://
www.sluban.com/prisons/prisons.html
24 Prison Photography, Bolzano-Bozen, Rorhof, 2017. Voir: https://www.rorhof.com/
book/prison-photography/
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Diagonales: portraits-paysages
D’autres travaux résolument pénitentiaires ne montrent pourtant ni la
prison ni leurs résidents, tout en constituant paradoxalement des ‘portraitspaysages’. Ces photographies montrent alors plutôt les conséquences
‘écologiques’ de la prison, autrement dit ce qu’elle fait à d’autres ‘innocents’
que ceux de Sofia Moro, et en particulier aux proches des détenu.e.s. Ces
travaux, comme ceux d’Isadora Kosofsky (Vinny and David, 2012-present)25
ou de Jacobia Dahm (In Transit: the Prison Buses, 2013-2014)26, révèlent
les interactions familiales perturbées par l’emprisonnement, dénoncent la
fiction du caractère individuel de la peine ou ce qu’il convient d’appeler le
caractère atomiste de la rationalité pénale27.
Dans cet esprit, Mathieu Pernod photographie des proches
de personnes détenues dans le cours de l’action qui leur vaut
leur nom de ‘hurleurs’28: ils se rendent aux abords de la
prison pour crier des messages à destination de ‘leur’ proche
détenu, engageant une communication alternative à celle du
parloir. L’artiste peut figurer ainsi un paysage, un environnement exploité à
des fins de rapprochement entre les invisibles et les oubliées de la peine que
sont les familles des détenu.e.s. La photographie capture alors la voix des
hurleurs, élément sonore de l’écologie carcérale. La voix est le lien entre la
prison et la liberté environnante, mais elle indique aussi la touche sur laquelle
se trouvent les familles: ‘crier devant le mur, c’est aussi crier cette même
appartenance au monde de la prison’29. Mathieu Pernot rend ‘sensible’ la
détention, sans la montrer, à travers la vue d’un frère, d’une compagne, d’une
mère et de leurs voix. Le régime de visibilité est paradoxalement sonore.
Parce que le hurleur adresse visiblement son cri à l’invisible, le hors-champ
25 https://isadorakosofsky.com/vinny-and-david
26 https://jacobiadahm.com/in-transit
27 R. Dubé, M. Garcia, M. Rocha Machado, La rationalité pénale moderne. Réflexions
théoriques et explorations empiriques, Ottawa, PUO, 2013, p. 162. Voir, concernant
les enfants de détenus, D. Kaminski, Droits des détenus et protection de la vie
familiale, Les politiques sociales, 2006, n° 3-4, pp. 12-24 ; D. Kaminski, Éditorial, in
Enfants de détenus, numéro spécial du Journal du Droit des Jeunes, 2008, n° 278,
oct. 2008, pp. 1-2. Pour une étude pointue de la question, voir S. de Saussure, Les
effets de la peine sur les proches des contrevenants: difficultés et discussion quant à
leur problématisation lors de la détermination de la peine, Criminologie, 2019, 52, 1,
pp. 203–224.
28 https://www.mathieupernot.com/hurleurs.php
29 Ph. Artières, in M. Pernot, Hautes surveillances, Arles, Actes Sud, 2004.
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est convoqué par le regard que nous portons sur la photographie et par la
voix que la photographie porte jusqu’à nous.

Regarder, dire, écrire, sans s’arrêter
On peut s’arrêter au milieu d’une phrase et ne pas conclure. ‘Mais on ne
s’arrête pas au milieu d’une photo’30. Se tient peut-être ici la plus grand force
de l’image, quand on sait la regarder. Et puis ceci: ‘La photographie acquiert
un peu de la dignité qui lui manque, quand elle cesse d’être une reproduction
du réel et nous montre des choses qui n’existent plus’31. S’il avait écrit ceci
en pensant à la prison, Marcel Proust aurait figuré en bonne place parmi
les penseurs abolitionnistes. Quoi qu’il en soit, j’infligerai in extremis
une torsion normative aux conservatismes respectifs de l’écrivain et de la
photographie. Il est des choses indignes qu’il faut inlassablement regarder,
dire et écrire – comme Sonja Snacken l’a fait pendant tant d’années – pour
qu’un jour elles n’existent plus.

30 D. Roche, La photographie est interminable. Entretien avec Gilles Mora, Paris, Seuil,
Fiction & Cie, 2007.
31 M. Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919.
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Turquie, Tchétchénie, België, même
combat? Les déclarations publiques du
Comité européen pour la prévention
de la torture
Philippe Mary
Professeur ordinaire, Ecole des sciences criminologiques, Centre de
recherches Pénalité, sécurité & deviances, Université libre de Bruxelles

Dans son ouvrage Prisons en Europe. Pour une pénologie critique et humaniste
(2011), tiré des leçons de la Chaire Francqui qui lui avait été accordée par
la Faculté de droit et de criminologie de l’UCL, Sonja Snacken fait la part
belle au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (ci-après ‘CPT’ ou ‘comité ’) pour
lequel elle a été experte à de nombreuses reprises. Exposant les principes
présidant au travail du comité, Sonja y développait particulièrement celui de
confidentialité, corollaire important de celui de coopération. En deux mots,
la convention instituant le CPT dispose que, pour assurer le plus efficacement
possible sa mission de prévention, le comité doit coopérer avec les États tout
comme ceux-ci doivent coopérer avec le comité, et que cette coopération
nécessite le respect de la confidentialité des échanges. L’importance de cette
dernière a toutefois rapidement été amenuisée par l’autorisation donnée
par la plupart des États à la publication des rapports de visite du comité.
Pourtant, certains refusent cette publication et/ou de mettre en œuvre les
recommandations du CPT et, face à de telles situations, la convention prévoit
une procédure particulière: la déclaration publique. C’est de cette procédure
dont nous voudrions traiter ici, dans les limites de l’espace imparti, d’une
part, en rappelant ce que Sonja en disait il y a une dizaine d’années et,
d’autre part, en examinant les développements qu’elle a connus depuis, en
particulier dans le cas de la Belgique.
La déclaration publique est une procédure prévue à l’article 10, §2 de la
convention: ‘Si la Partie ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la
lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité
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des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de
s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet’. Le comité est libre de
décider des informations qu’il rend publiques par cette voie (à l’exception des
informations obtenues de manière confidentielle ou relatives à des enquêtes
en cours)32. A noter qu’une procédure peut être ouverte sans nécessairement
aboutir à une déclaration publique, lorsque l’État concerné finit par coopérer
et améliorer la situation. Dans ses démarches, le CPT privilégie d’ailleurs
toujours le principe de coopération, une procédure pouvant durer plusieurs
années avant d’aboutir à une déclaration, et, de ce fait, les déclarations
publiques sont rares: 9 ont été publiées en 30 ans, 2 concernant la Turquie
(en 1992 et 1996), 4 la Fédération de Russie (en 2001, 2003, 2007 et 2019), les
autres concernant la Grèce (2011), la Bulgarie (2015) et la Belgique (2017)33.

La Turquie des années 1990, la Russie des années 2000
Dans son ouvrage précité, Sonja indique que la procédure de déclaration
publique avait alors concerné deux pays, la Turquie et la Fédération de
Russie. Dans les deux cas, il s’agissait de faits avérés de torture et de mauvais
traitements physiques, auxquels les autorités ne réagissaient pas avec fermeté,
soit le cœur du mandat du CPT.
S’agissant de la Turquie, tant la déclaration de 1992 que celle de 1996
concernaient des pratiques répandues de torture et d’autres formes de
mauvais traitements graves de personnes détenues par la police. La
déclaration de 1992 était justifiée par le fait que ‘les autorités turques
ont manqué de façon continue d’améliorer la situation à la lumière de ses
recommandations relatives (i) au renforcement des garanties juridiques contre
la torture et les autres formes de mauvais traitements dans les établissements
de police (et de gendarmerie) et (ii) aux activités des départements de lutte
contre le terrorisme de la police d’Ankara et de Diyarbakır’34. Quant à celle
de 1996, elle soulignait que ‘quelques progrès ont été accomplis. Les autorités
turques ont adopté une multitude d’instructions et de circulaires ; en outre,
des programmes de formation et d’éducation aux droits de l’homme ont été
élaborés. Toutefois, il s’avère que la traduction des paroles dans des actes prend
un temps considérable. Les faits constatés par le CPT, lors d’une visite effectuée
32 Rapport explicatif relatif à la Convention, p. 29 (www.coe.int/fr/web/cpt/publications).
33 Voir www.coe.int/en/web/cpt/public-statements
34 Déclaration publique relative à la Turquie, adoptée le 15 décembre 1992, CPT/Inf (93)
1, p. 2.
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en Turquie en octobre 1994, ont démontré que la torture et d’autres formes
de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques
importantes de la garde à vue dans ce pays’35.
S’agissant de la Fédération de Russie, les déclarations ont toutes concerné
la République tchétchène. Celle de 2001 était motivée par des cas de
mauvais traitements de personnes privées de liberté par des membres des
forces armées ou des forces de l’ordre russes, notamment dans un village
situé au nord-ouest de la Tchétchénie, et par l’absence de coopération des
autorités russes qui niaient l’existence d’un lieu de détention dans ce village
et s’abstenaient de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur
les cas de mauvais traitements et engager les poursuites nécessaires36. Celle
de 2003, tout en soulignant des efforts accomplis, réitérait le constat selon
lequel ‘les autorités russes n’ont pas traité de façon efficace certains problèmes
majeurs liés au mandat du Comité. Il y a, de la part des membres des forces
de l’ordre et des forces fédérales opérant en République tchétchène, un recours
continu à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements. En outre,
les mesures prises pour déférer à la justice les responsables de tels faits sont
lentes et se révèlent finalement – dans nombre de cas – inefficaces’37. Enfin,
la déclaration publique de 2007 était justifiée par des faits de même nature
(mauvais traitements, détentions illégales et l’inefficacité des enquêtes)
et l’absence de coopération des autorités russes. Tenant en une page, elle
comportait toutefois une annexe d’une vingtaine de pages tirées des rapports
de visite non publiés, le comité estimant ‘que ces documents parlent d’euxmêmes’38.

Grèves en prison et traitements inhumains ou dégradants:
le cas de la Belgique
En 2011, une déclaration publique relative à la Grèce dénonçait l’absence
de réaction des autorités face aux constats, récurrents depuis 1997, de
conditions de détention inacceptables, voire inhumaines et dégradantes,
35 Déclaration publique relative à la Turquie, faite le 6 décembre 1996, Strasbourg, CPT/
Inf (96) 34, p. 2.
36 Déclaration publique relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie,
faite le 10 juillet 2001, CPT/Inf (2001) 15.
37 Déclaration publique relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie,
faite le 10 juillet 2003, CPT/Inf (2003) 33, p. 2.
38 Déclaration publique relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie,
faite le 13 mars 2007, CPT/Inf (2007) 17, p. 2.
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dans les prisons et en matière de rétention des étrangers sans titre de séjour39.
En 2015, c’est au tour de la Bulgarie de faire l’objet de la septième déclaration
publique du CPT, ici aussi faute de réaction aux constats répétés depuis 20
ans de mauvais traitements par la police et par le personnel pénitentiaire,
ainsi que de conditions de détention délabrées, notamment en raison de la
surpopulation chronique40. Et, en 2017, c’est la Belgique qui sera visée.
Aboutissement d’une procédure entamée en mars 2014, la déclaration
publique concernant la Belgique a finalement été adoptée en juillet 2017
après plusieurs années de négociation41. Après avoir salué la coopération
des autorités avec le CPT et les efforts qu’elles ont consentis pour améliorer
la protection des personnes privées de liberté, le comité commence par
rappeler les préoccupations dont il fait part depuis 12 ans (2005) quant aux
conséquences des actions collectives des agents pénitentiaires, décidées
parfois sans préavis, sans limite ni dans le temps, ni du nombre d’agents
impliqués. Ces conséquences portent sur les conditions de détention, la santé
et la sécurité des détenus: confinement quasi permanent en cellule dans des
conditions considérées comme déjà intolérables, perturbations majeures
dans la distribution des repas, forte dégradation des conditions d’hygiène
personnelle et dans les cellules, annulation fréquente des promenades,
sérieuses restrictions de l’accès aux soins de santé et quasi rupture des
contacts avec l’extérieur (y compris avec les avocats). De telles situations
non seulement accroissent fortement les tensions, mais sont à l’origine
d’incidents graves ayant parfois conduit à des décès. Relevant qu’en 27 ans
de visites dans 47 Etats, il n’a jamais rencontré de situation analogue, le CPT
s’interroge sur la capacité des autorités à maîtriser les conséquences de telles
actions. Et, se référant à ses rapports antérieurs et à l’arrêt pilote W.D. c.
Belgique42, le comité souligne le cas particulier des personnes internées en
raison de leurs besoins particuliers et de leur plus grande vulnérabilité en
pareilles circonstances où l’absence d’encadrement a accru la souffrance des
internés et aggravé des conditions de détention déjà précaires.
Le comité rappelle ensuite que, deux ans après l’ouverture de la procédure,
le problème a atteint son paroxysme d’avril à juin 2016, lors de mouvements
de grève d’une rare intensité dans la plupart des prisons francophones,

39
40
41
42

Déclaration publique relative à la Grèce, 15 mars 2011, CPT/Inf (2011) 10.
Déclaration publique relative à la Bulgarie, 26 mars 2015, CPT/Inf (2015) 17.
Déclaration publique relative à la Belgique, 13 juillet 2017, CPT/Inf (2017) 18.
Cour européenne des droits de l’Homme, Arrêt W.D. c. Belgique, 6 septembre 2016,
requête n° 73548/13 (définitif 6 décembre 2016).
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qui ont justifié une visite ad hoc du CPT (à Huy, Ittre, Jamioulx et Paifve)
et un entretien à haut niveau en juin 2016 entre le président du CPT et le
ministre de la Justice, en présence d’un représentant du Premier ministre,
au terme duquel les autorités belges s’étaient engagées à prendre les mesures
nécessaires avant la fin de l’année. La visite périodique de 2017 fut une
nouvelle occasion de faire le point non seulement avec le ministre de la
Justice, mais aussi avec de très nombreuses parties prenantes et, au-delà des
divergences, ‘les interlocuteurs de la délégation ont été unanimes sur un point:
une ‘ligne rouge’ a été franchie lors des grèves de 2016. L’impression générale
fut que les personnes privées de liberté dans les établissements affectés ont été
placées, du fait de ces mouvements, dans des conditions pouvant s’apparenter
à un traitement inhumain ou dégradant, ou pouvant conduire à une aggravation de conditions déjà considérées comme incompatibles avec l’article 3 de
44
la Convention européenne des droits de l’homme’ .
Tout en reconnaissant que le personnel travaille dans des conditions
qui ne permettent pas toujours une prise en charge décente des détenus et
que sa mission devrait être reconnue, le CPT affirme que toute solution à
ces problèmes devrait comprendre l’instauration d’un service garanti afin
que l’Etat assure le respect de la dignité humaine et des droits élémentaires
des détenus, c’est-à-dire la sécurité, le traitement avec humanité et respect,
la continuité des soins dispensés aux personnes internées, l’accès sans
restriction aux soins de santé, la préparation et la distribution de repas (dont
un repas chaud) à heure fixe tous les jours, l’accès à une aire de promenade
au moins une heure par jour, la possibilité de maintenir une bonne hygiène
personnelle – en permettant notamment l’accès aux douches au moins
deux fois par semaine – et de garder les cellules propres, la continuité des
contacts avec le monde extérieur par le téléphone, le courrier et les visites
hebdomadaires.
Pour le CPT, ne pas respecter ces exigences fait courir le risque de
soumettre un grand nombre de détenus à des traitements inhumains et
dégradants, d’aggraver des situations déjà intolérables, de mettre la santé et
la vie des détenus en danger et de menacer la sécurité des établissements. Dès
lors, face à l’absence de changement depuis de longues années qui constitue
un manquement grave des gouvernements belges à la coopération avec le
CPT, celui-ci n’a eu d’autre choix que de faire cette déclaration publique.
43

43 Voir Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) en Belgique du 7 au 9 mai 2016 , Strasbourg, Conseil de l’Europe,
CPT/Inf (2016) 29.
44 Déclaration publique relative à la Belgique, op.cit., p. 4.
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La déclaration publique, l’ ’arme atomique’
Indépendamment de son contenu, une déclaration publique n’est qu’une …
déclaration et elle ne peut pas faire grand-chose d’autre que d’exercer
une pression morale supplémentaire sur l’État concerné. C’est pourtant
la réaction la plus forte que le CPT puisse adopter et il n’y a pas que de
l’ironie dans le fait que d’aucuns qualifient la déclaration publique d’ ’arme
atomique du CPT’. Et, lorsqu’un État n’a pas daigné coopérer durant des
années, le dénoncer publiquement n’est pas toujours suffisant. L’exemple de
la Fédération de Russie est parlant: la dernière déclaration publique qui lui
a été faite concerne à nouveau des cas de mauvais traitements de personnes
privées de liberté en République tchétchène45 de sorte que les autorités russes
persistent dans leurs manquements depuis une vingtaine d’années.
Il en va peut-être quelque peu différemment en Belgique. Un avantprojet de loi relative aux droits garantis aux détenus en période de grève du
personnel des prisons était en préparation à l’administration pénitentiaire,
au moins depuis les grèves du printemps 2016. La déclaration publique du
CPT a été un des éléments sur lesquels le ministre de la Justice a pu s’appuyer
pour faire avancer les choses. Finalement, c’est une loi du 23 mars 2019 qui
a été adoptée, loi plus ambitieuse en ce qu’elle concerne l’organisation des
services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire ; les articles 15 à
20 y traitent de la continuité du service pénitentiaire durant une grève. Entrée
en vigueur le 1er juillet 2019, cette loi n’est toutefois pas encore appliquée en
raison de l’opposition des syndicats de surveillants. Les négociations entre
ceux-ci et le cabinet du ministre ont été interrompues en janvier, des actions
de grève ont eu lieu en février et puis est arrivée la crise du COVID-19 qui a
braqué les projecteurs sur de tout autres préoccupations.
J’ignore si, en écrivant son livre, Sonja se doutait que la Belgique ferait
un jour l’objet d’une déclaration publique du CPT, mais on peut souhaiter
qu’elle n’en connaisse pas une deuxième. Toutefois, si la loi du 23 mars 2019
met autant de temps à être appliquée que la loi de principes de 2005 à laquelle
Sonja a consacré tant d’énergie, ce souhait risque de n’être qu’illusion et
nous aurons besoin plus que jamais de la pénologie critique et humaniste qui
lui est chère.

45 CPT, Déclaration publique sur la Fédération de Russie relative à la République
tchétchène et autres républiques de la région du Caucase du Nord, faite le 11 mars
2019, CPT/Inf (2019) 6. Par rapport aux constats précédents, on notera ici l’apparition
de mauvais traitements, allant jusqu’à des exécutions extrajudiciaires, de personnes
appartenant à la communauté LGBTI.
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Brief aan Sonja
Aline Bauwens
Voormalig doctoraatsstudent, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep
Crime & Society, Vrije Universiteit Brussel

Lieve Sonja,
Zijn er overeenkomsten tussen jou als academica en een professionele ballerina?

Nemen we de choreografie van Maurice Béjart van het iconische stuk de
Boléro. De Boléro. Eén van de meest emblematische choreografieën aller tijden. Het slotstuk waarvan menig danser een rijkgevulde carrière droomt om
mee af te sluiten en het slechts enkele solisten gegund is.
Béjart houdt zich aan de essentie. Eén solist vertolkt Ravels meeslepende
melodie. Rondom de solist een groep dansers die bewegen in grote en kleine
cirkels die soms samenvallen, dan weer uiteen wijken. In de galmende klanken en ritmes krijgt de melodie in alle eenvoud de definitieve Ravelliaanse
vorm. Alles cirkelt, spiraalt en zwermt waarbij telkens de perfectie en de virtuositeit van de dansers opvallen. Ongelofelijk boeiend zijn ook de gecontroleerde emotionaliteit en de verrassende nuances die elke solist inbrengt.
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Het stuk is opwindend, ontroerend ook wel door de explosie van vitaliteit en
veerkracht.
Door mijn huidige samenwerking met het Ballet van Vlaanderen (niet
als ballerina!) heb ik niet enkel als toeschouwer de leefwereld van de dansers leren kennen. Achter de sierlijkheid en (emotionele) kracht gaat topsport
schuil. Ik zie toewijding en ambitie, vaak een gebrek aan een gezonde werkrustbalans bij dansers, twijfel, elke voorstelling die zelfoverwinning vergt.
Ik hoor pianomuziek voor de dagelijkse pliés, tendu’s en ports de bras, langzaam opbouwend naar grotere bewegingen. In de spiegel controleert de danser zichzelf, met die typische dansersblik: objectief, immer kritisch. Waar
kan het (nog) beter? Balletdansers willen niet alleen de beste zijn; ze houden
vooral van het zoeken naar een volmaakte beweging en van de pijn die dat
kost. Een toegewijde zoektocht naar identiteit.
Ongewild heb je een droom moeten opgeven, én toch heb je die droom
ook vervuld. Als wetenschapper met de kunstenaarsziel en de gracieuze stijl
van een professionele ballerina.
Veel liefs,
Aline
Ps. Met warme gevoelens denk ik terug aan de vele zaken die ons verbinden
en aan onze eigen uitvoering van deze choreografie in je kantoor op de universiteit.
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Sisters in crime:
Herinneringen aan mijn promotor
Kristel Beyens
Professor, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Onderzoekslijn Penality & Society

De overbevolking
‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd?’ Met dit editoriaal zette Sonja Snacken in
1988 voor het eerst het probleem van de overbevolking op de politieke en
wetenschappelijke agenda. Het was het eerste stuk dat ik las van Sonja. Ze
schreef het als jonge academica, in de nadagen van haar doctoraat over de
korte gevangenisstraf (Snacken, 1986). Als ik het artikel 32 jaar later terug
lees, valt mijn mond open van verbazing: dit editoriaal leest vandaag als een
waar onderzoeksprogramma, dat de basis vormt van het eerste deel van Sonja’s lange onderzoekscarrière.
In retrospect ben ik ongelooflijk onder de indruk van de kracht en de
coherentie van het stuk. Het tekent Sonja’s aanpak en manier van schrijven
ten volle: helder geformuleerd, duidelijk gestructureerd, uitstekend gedocumenteerd en onderbouwd, vernieuwend en een zeer duidelijke visie uitdragend. De overbevolking is geen onvermijdelijk gegeven, maar een probleem
dat geconstrueerd wordt door beleidsbeslissingen in een bepaald politiek en
sociaal klimaat. Ze analyseert op een systematische wijze de totstandkoming
van een gevangenispopulatie en de gevaren van capaciteitsuitbreiding en
formuleert beleidsaanbevelingen. Het is een striemende aanklacht tegen de
gevolgen van de overbevolking en Sonja’s eerste publiek pleidooi voor een
reductionistisch gevangenisbeleid (Rutherford, 1984).
Haar stuk werd opgepikt door de media en later ook door beleidsmakers
en het werkveld. Het reductionisme is intussen een onontbeerlijk onderdeel van elke cursus penologie en penitentiair beleid. In 1996 werd het ook
de rode draad in de invloedrijke Oriëntatienota van toenmalig minister
van Justitie Stefaan De Clerck. De vraag waar we vandaag staan met het
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reductionistische gedachtegoed laat ik hier liever terzijde, want dat is een
artikel op zich waard.
Het hogervermelde ‘zielen’ artikel is ook de basis van haar eerste onderzoeksproject als promotor. Op 15 januari 1989 begon ik voor Sonja te werken als onderzoekster. Ik ben niet alleen haar eerste onderzoekster, maar
zal later ook haar eerste doctoranda worden. Dat schept een band. Tijdens
het overbevolkingsonderzoek hebben we zeer intensief samengewerkt. De
combinatie jurist – criminoloog – socioloog was heel verrijkend (vooral voor
mij 🙂). We maakten een rondrit langs de Belgische gevangenissen, door weer
en wind in Sonja’s kleine autootje. We waren John Howard niet, maar we
voelden ons wel een beetje zo, en maakten plannen om samen ooit misschien
een carcerale reisgids te schrijven. Het was voor mij een ongelooflijke ervaring die mijn passie voor het gevangenisonderzoek aanwakkerde, een passie
die mij, net zoals Sonja, nooit meer zal loslaten. Op dat vlak zijn we altijd
sisters in crime geweest. Het project duurde slechts twee jaar, maar het is wellicht het meest invloedrijke geweest voor mijn ontwikkeling als penoloog en
gevangenisonderzoeker.

Barstende muren
Ik zal nooit vergeten hoe we samen aan het boek Barstende muren schreven
(Beyens, Snacken & Eliaerts, 1993). We woonden toen nog allebei in Antwerpen en vaak ‘vergaderden’ we bij Sonja of bij mij thuis. We hadden pittige
discussies, maar bij momenten schreven we ook letterlijk samen aan teksten.
Track changes bestond nog niet – of we kenden het nog niet 🙂. Maar ik had
toch al een computer thuis, waar we samen voor één scherm zaten, samen
zinnen formuleerden en sleutelden aan de tekst. Voor mij was dit letterlijk
een hands on cursus over ‘hoe schrijf ik een goede wetenschappelijke tekst’.
Heel wat redactionele vaardigheden die ik toen en later van haar leerde,
probeer ik vandaag nog altijd aan mijn doctorandi door te geven, zoals bijvoorbeeld dat je best zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd schrijft om een
tekst levendig te houden. Ik herinner me ook als de dag van vandaag hoe
we aan mijn werktafel in Borgerhout het ‘mechanismen’-schema samen op
papier zetten – Sonja hield de pen vast, ere wie ere toekomt- na een lange discussie over hoe we al die beïnvloedende factoren op de gevangenispopulatie
konden integreren in één coherent verhaal en schema, dat de tand des tijds
uiteindelijk heeft doorstaan. Sonja verfijnde het later nog en zette het verder
op de internationale kaart (Snacken, Beyens & Tubex, 1995; Snacken, 2007;
2015; 2017).
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De peno-girls
In 1991 vervoegt Hilde Tubex ons penologieteam om onderzoek te doen over
de lange gevangenisstraffen, want dat was een van de belangrijkste verklaringen voor de stijgende gevangenispopulatie in België. We werden een trio
en werkten samen, gingen samen op congressen onze boodschap uitdragen
en maakten vooral samen heel veel plezier. Those were the days…. Zowel binnen als buiten de vakgroep werden we als een penologische drie-eenheid
gezien en gingen we door het leven als de peno-meisjes (met dank aan ‘den
baas’ 🙂) of de peno-girls (naar analogie met de Spice Girls die in die tijd nog
furore maakten).1 We hebben deze geuzennaam altijd met fierheid gedragen.
Het was een premature versie van wat later zou uitgroeien tot onze ‘PUNI’onderzoeksgroep, die ik samen met Sonja mocht uitbouwen. Het nieuws dat
Hilde me met een klein hartje kwam vertellen dat ze definitief haar geluk
zou gaan zoeken in Australië sloeg in als bom, en niet alleen bij mij. En
toen waren we terug met twee... Gelukkig verdween Hilde niet helemaal, en
zeker de laatste jaren is ze (vooral virtueel) terug (met dank aan WhatsApp).
Maar deze eerste periode van intensief samen uitbouwen van het penologieonderzoek en penologische visie-ontwikkeling, onder leiding van Sonja,
staat in onze beider geheugens gegrift. Pas later, ook bij het schrijven van dit
stuk, is me duidelijk geworden hoe bijzonder invloedrijk deze periode voor
mij is geweest op vele vlakken. Ik heb zo veel van Sonja geleerd en meegekregen, niet in het minst het belang van het delen van wetenschappelijke inzichten met beleidsmakers en het werkveld.

Geëngageerde activiste
Sonja is nooit de kritische criminologe geweest die alleen maar aan de kant
staat te roepen hoe slecht alles wel is. Nee, ze heeft ook de ambitie en de guts
om te proberen beleidsverandering op gang te brengen. Ze heeft haar nek
uitgestoken en haar expertise en autoriteit ingezet voor het beleid. Zo wist ze
op nationaal vlak stenen te verleggen door haar medewerking aan de voorbereiding van de Basiswet voor het Gevangeniswezen en de Wet op de Externe
Rechtspositie, waarbij ze de tot dan toe onbestaande interne en externe
rechtspositie van gedetineerden in België mee op de kaart heeft gezet. Haar
inzet in de commissies die deze wetten uittekenden was groot. Tegelijk is ze
zich er goed van bewust dat de uiteindelijke wetten het resultaat zijn van een
1

Dit was voor het me-too tijdperk….
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politiek proces, waar essentiële elementen of principes vaak sneuvelen in een
koehandel van belangenafweging tussen politieke partijen. De wijze waarop
de voornoemde wetten met mondjesmaat worden geïmplementeerd en door
bepaalde krachten in het werkveld naar de hand gezet frustreert haar tot
op de dag van vandaag. Wetten veranderen de praktijk immers niet, daar
is meer voor nodig, dat weet Sonja al te best. Het is niet toevallig dat ze de
laatste jaren haar penologisch onderzoek vooral wijdt aan ‘empirical human
rights’. Toch hebben deze realiteit en teleurstellingen haar niet verhinderd
om haar tomeloze engagement aan te houden en te blijven investeren in wat
we vandaag knowledge exchange met het beleid en het werkveld noemen.

Sonja gaat internationaal
Tijdens mijn dertigjarige samenwerking met Sonja kwamen haar (internationale) onderzoeksactiviteiten steeds prominenter op haar werkagenda. Ook
hier was ik bevoorrechte getuige van haar groeiproces tot internationaal
gerenommeerde criminologe, die als key note speaker wordt uitgenodigd op
internationale congressen en die prijzen ontvangt voor haar bijdrage aan het
wetenschappelijke onderzoek. De uitreiking van de zogenaamde ‘Vlaamse
Nobelprijs’ voor wetenschappelijke excellentie in 2010 door de Koning
en de ontvangst van de European Criminology Award van de European
Society of Criminology in 2015 zijn wellicht de belangrijkste erkenningen van
haar wetenschappelijke expertise. Ik heb nog altijd veel spijt dat ik haar ESC
award-ontvangstspeech in Porto heb gemist wegens een verplichting op de
VUB. Collega’s die ik die avond laat op weg van de luchthaven naar het hotel
ontmoette vertelden me spontaan hoezeer ze onder de indruk waren van
haar inspirerend en bevlogen verhaal. Tot op vandaag blijven mensen ernaar
verwijzen. En ik was daar niet bij… Soms neemt een mens verkeerde beslissingen in het leven.... De geplande uitreikingen van de doctores honoris causa
aan de Université de Liège en Glasgow University, gepland voor het voorjaar
2020, vielen in het water omwille van de coronacrisis. Heel jammer, want ze
zijn de kers op de taart van een zeer succesvolle onderzoekscarrière.
Terug naar het begin. Ik herinner me de zomer van 1989, toen Sonja als
jonge academica haar bijdrage voor de eerste conferentie van het Prison
Research Network in Buchenbach (Duitsland) voorbereidde, met als originele
titel ‘Belgium’. Sonja schreef toen nog alles met de pen en mijn Amerikaanse
vriendin Jill zou haar bijdrage, die voor het congres moest ingediend worden,
uittikken. Uiteindelijk zou de tekst gepubliceerd worden als een book chapter
van niet minder dan 49 (!) pagina’s (Snacken, 2001). In 2010 verscheen er
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een geactualiseerde versie. Vele jaren zou deze tekst hét naslagwerk zijn voor
eenieder in binnen- en buitenland die iets wilde weten over het Belgische
Criminal Justice System. In 2007 deed ze een gelijkaardige coup de force
(Snacken, 2007). Ook dat is Sonja ten voeten uit: zeer volledig en juridisch en
criminologisch beslagen over alle aspecten van het strafrechtelijke systeem.
Vandaag zouden teksten van dergelijke omvang en kwaliteit gepubliceerd
worden als boek(je).
Het seminarie in Buchenbach, waar ik Sonja heel zenuwachtig zag naar
vertrekken en helemaal opengebloeid van terug zag komen, is een belangrijke mijlpaal geweest in de ontwikkeling van haar internationale onderzoekscarrière. Ze was daar samen met Constantijn Kelk, Frieder Dünkel en
Dirk van Zyl Smit, allen gerenommeerde academici waar ze tot op de dag
van vandaag intens mee zou samenwerken en publiceren. Ze kreeg duidelijk
de smaak te pakken en vanaf dan werd ze steeds actiever op het internationale en vooral Europese forum, waar ze ook veel werk verrichte voor de Raad
van Europa en uiteindelijk het belang van rechten voor gedetineerden op de
kaart zette. Vooral de combinatie van gedegen juridische kennis en criminologische inzichten geven haar een uniek profiel, zeker voor buitenlandse
gevangenisonderzoekers. Ook haar werk als lid van het Comité ter Preventie
van Foltering en Onmenselijke behandeling (CPT) van de Raad van Europa,
waarvoor ze regelmatig gedurende enkele weken gevangenissen ging bezoeken in een land waarvan ze de naam niet mocht noemen omdat de bezoeken
van CPT niet mochten uitlekken, waren belangrijke mijlpalen in haar onderzoekstraject. Sonja deed daar ervaringen en inzichten op die haar activisme
(nog meer) aanwakkerden. Elk jaar was ze daardoor een erg graag geziene
gast in de lessen Penologie en Penitentiair Recht, waar de studenten aan haar
lippen hingen als ze vertelde over wat ze had gezien en gehoord in gevangenissen in dat niet nader genoemd Oost-Europese land. Die bezoeken waren
echter ook letterlijke uitputtingsslagen. Dat zag ik aan haar als ze oververmoeid terugkeerde naar de VUB, om vervolgens ook nog eens de ontwerprapporten te schrijven.

De vakgroep en de VUB
Hoewel haar onderzoeksactiviteiten vandaag het meest zichtbaar zijn voor
de buitenwereld, zijn er uiteraard nog vele andere aspecten in het traject van
Sonja, waarvan ik als naaste collega ook de bevoorrechte getuige was. Ze
heeft zowat alle beleids- en andere functies uitgeoefend die een academicus
te beurt kunnen vallen. Toen ik begon te werken aan de vakgroep in 1989
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was ze academisch secretaris, met Chris Eliaerts – ‘den baas’ in de wandelgangen – als voorzitter van zowat alle organen in de vakgroep. Toen werden
die functies nog gecombineerd. Na de schaalvergroting binnen de vakgroep
en de ‘vermanagerialisering’ van de universiteit, met een verzwaring van de
administratieve last op alle vlakken tot gevolg, is een dergelijke combinatie
niet langer mogelijk. Lang waren Sonja en Chris de dragende tandem van
de vakgroep en de opleiding. Van een aparte onderzoeksgroep was er in de
beginjaren nog geen sprake.
Toen Chris Eliaerts decaan van de faculteit werd nam Sonja vele taken
over en werd ze voorzitter van de vakgroep en van de opleidingsraad. Als
vertegenwoordiger van de criminologie in de faculteitsraad, en zeker ten
tijde van het decanaat van Helène Casman, heeft Sonja stenen verlegd voor
de vakgroep. Lang werd ‘de criminologie’ in de faculteit stiefmoederlijk
behandeld en beschouwd als ‘minderwaardig’, al was het maar omdat we
geen volledige opleiding van vier jaar waren. Het niet-aflatende lobbywerk
en pleidooi voor meer kader voor de vakgroep en erkenning van de criminologie als volwaardig onderdeel van de faculteit, is door Sonja gerealiseerd met
de ondersteuning van Helène, die als decaan de naam van de faculteit Rechten veranderde in de faculteit ‘Recht en Criminologie’. Dit is niet in het minst
te danken aan de beminnelijke, maar ook redelijk eigenzinnige diplomatie
die Sonja als geen ander beheerst en die haar ook kenmerkt als persoon. De
naamsverandering was lang uniek in Vlaanderen en op zijn minst een symbolische erkenning van het belang van de vakgroep, de opleiding en het criminologische onderzoek aan de VUB. Niet alleen op facultair niveau heeft
Sonja haar sporen verdiend, ze was ook jarenlang lid van de Onderzoeksraad
en van een FWO-commissie, en, last but not least, vice-rector internationalisering van de VUB tussen 2016 en 2018.
Tijdens de veertig jaar dat Sonja zich heeft ingezet voor de VUB heeft ze
diverse watertjes doorzwommen, te veel om hier op terug te blikken. Feit is
dat ze, vooral de laatste jaren, het internationale vlaggenschip is geweest en
nog steeds is van de onderzoeksgroep CRiS. Haar inbreng en reputatie bij de
aanvraag van interdisciplinaire projecten en zeker bij de Strategische Onderzoeksprogramma’s waren van onschatbare waarde. Ze lag mee aan de basis
van de uitbouw van een onderzoeksgroep met internationale en nationale
uitstraling en haar erkenning binnen het werkveld was groot.
Ik ben fier dat ik onder haar zorgende vleugels ben mogen opgroeien.
Er zijn onvergetelijke momenten zijn geweest, niet in het minst toen ik erg
onzeker was over de waarde van mijn doctoraat en worstelde met de vraag
‘of het wel goed genoeg zou zijn’. Van een relatie onderzoeker – promotor
zijn we geëvolueerd naar een gelijkwaardige verhouding met respect voor
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elkaars inbreng. Ik denk met heimwee terug aan ons laatste gemeenschappelijk wapenfeit 🙂, nl. ons ‘Straffen’ boek (Beyens & Snacken, 2017). Door
onze steeds vollere agenda’s sleepte dat PUNI-project veel te lang aan, tot
de druk werd opgevoerd en we in de zomer van 2017 een forcing doorvoerden. Het voelde een beetje als the good old days van ‘Barstende muren’
25 jaar eerder. Ook hier werkten we samen, online of thuis, deze keer in
Brussel, waar we ondertussen allebei wonen. Ik herinner me hoe, toen we in
de eindfase allebei op kruissnelheid aan het schrijven waren, de opeenvolgende versies van hoofdstukken me letterlijk om de oren vlogen tot ik dacht:
als dit nog lang duurt, krijg ik een hartaanval… Ik krijg er nog hartkloppingen van als ik eraan terugdenk. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat het onze
laatste gemeenschappelijke schrijfervaring was, en dat stemde me toen al een
beetje melancholisch. Want zoiets was en is uniek.
Ik heb me altijd zeer geprivilegieerd gevoeld dat ik voor en met Sonja
mocht werken. We hebben goede en moeilijkere tijden gekend, zoals dat in
alle sterke relaties het geval is. Maar het vertrouwen is er altijd geweest. En
zoals elke (goede) relatie, is ook de onze in beweging en ze zal zeker niet eindigen bij het emeritaat. Integendeel, een nieuwe periode breekt aan. Bedankt
Sonja voor de weg die we samen al hebben afgelegd en ik kijk uit naar het
vervolg.
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Mensenrechten en democratie als
graadmeter voor het punitieve klimaat
in een land
Miranda Boone
Hoogleraar, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden

Hoewel Sonja Snacken en ik niet veel direct hebben samengewerkt, ben ik
haar gedurende mijn hele loopbaan met grote regelmaat tegengekomen op
congressen en andere gelegenheden. Dat is niet gek, want we bewegen ons
beiden op het raakvlak van recht en criminologie en ik ben altijd een groot
bewonderaar geweest van haar werk. Ze heeft onnoemelijk veel penologische
thema’s op de kaart gezet of nieuw leven ingeblazen, van welke uiteenzettingen ik ook in mijn werk gretig gebruik heb gemaakt. In deze korte bijdrage
voor haar liber amicorum wil ik een van die verdiensten belichten, namelijk
de introductie van het mensenrechtendiscours in het debat over ontwikkelingen in punitiviteit.
Punitiviteit is een omstreden begrip dat alleen onder penologen met grote
vanzelfsprekendheid wordt gebruikt. Omdat ik in dit artikel geen ruimte heb
om diep op al die betekenissen in te gaan, beroep ik me voor het gemak op
een beschrijving die Sonja zelf in een van haar publicaties gaf:
‘Punitiveness’ thus has a quantitative and a qualitative dimension,
which goes beyond the often used prison population rates per 100,000
inhabitants. It is a complex, not always clearly defined concept. It refers
in general to ‘attitudes towards punishment’, including, but not limited to:
political discourse; primary criminalization by legislators; decisions taken
by practitioners within the criminal justice system (police, prosecution,
sentencing, implementation of sentences, release procedures, etc.); attitudes
of revenge or forgiveness of victims of crime; or ‘popular’ attitudes towards
punishment. (Snacken, 2010: 274)
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Fluctuaties en verschillen in punitiviteit zijn een belangrijk onderzoeksthema
binnen de penologie. In het algemeen wordt aangenomen dat veranderingen in punitiviteit, maar in geringe mate samenhangen met veranderingen
in het niveau van criminaliteit en daarom aanleiding zijn voor veel breder
onderzoek naar veranderingen die zich hebben voorgedaan in het strafrechtsysteem en daarbuiten (Snacken Beyens & Tubex, 1995; Von Hofer, 2003;
Pfaff, 2008). Met name de wereldwijde toename van het aantal gedetineerden in de laatste decennia van de vorige eeuw heeft geleid tot een levendige
theorievorming en conceptualisering om die ontwikkeling te duiden. Hardere en meer uitsluitende straffen of maatregelen werden door verschillende
theoretici in verband gebracht met een aantal ingrijpende wijzigingen die
zich in de samenleving hebben voorgedaan. Sociologen als Ulrich Beck, Jock
Young en David Garland hebben die veranderingen in aanstekelijke bewoordingen geschetst. 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 ongrijpbaarheid 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). Dergelijke concepten helpen je nieuwe richtingen en ontwikkelingen
in de samenleving te duiden en te begrijpen en zijn in die zin erg waardevol. Maar ze bergen ook het gevaar van een wetenschappelijke tunnelvisie,
waarin nieuwe verschijnselen kritiekloos als een bevestiging worden gezien
van de bestaande theorieën.
Het is een van de verdiensten van Sonja Snacken geweest dat zij zich in
verschillende publicaties heeft verzet tegen het té eenduidig toepassen van
deze theorieën en concepten (Snacken, 2006; Snacken, 2010; Snacken, 2015).
Zij laat zien dat er, in ieder geval in Europa, ook sprake is van een tegengestelde tendens die vooral wordt veroorzaakt door de invloed van het mensenrechtelijke discours. Ze wijst op de afschaffing van de doodstraf op het hele
Europese continent, op de introductie van niet-vrijheidsberovende sancties
in alle Oost-Europese landen en op een herleving van het resocialisatieideaal op basis van de principes van What Works. Zij wijst erop dat de
gemiddelde detentieratio ook in Europa weliswaar aanzienlijk is gestegen,
maar dat er eveneens grote verschillen zijn tussen landen. Bovenal zijn de
rechten van gedetineerden aanzienlijk versterkt door de actieve rol van het
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anti-foltercomité van de Raad van Europa en de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (Snacken, 2006; 2010).
Snacken zelf gebruikt die constatering om te pleiten voor het inzetten van
mensenrechten in een reductionistische strafrechtelijke politiek (Rutherford,
1984; Snacken, 2010). Zelf ben ik er in de loop van de tijd minder van overtuigd geraakt dat het louter inzetten van juridische instrumenten sociale
verandering in gang kan zetten, maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in internationaal comparatief onderzoek naar de condities waaronder recht verandering teweeg kan brengen. Haar constatering geeft bovenal aanleiding tot
meer precieze empirische analyses van verschijnselen in het licht van de
macro-sociologische theorieën die ik zojuist heb genoemd. Niet iedere aanscherping van het strafrechtelijke beleid is een bevestiging van het punitieve
klimaat van een land. Men kan verschillende criteria aanleggen om tot een
dergelijke beoordeling te komen. Bijvoorbeeld of de maatregel proportioneel
is aan het verschijnsel dat het wil bestrijden, of het daartoe op zichzelf een
geëigend (effectief) middel is en of er juridische instrumenten tegen kunnen
worden aangewend en worden aangewend die het punitieve tij weer kunnen
keren. Ik geef twee voorbeelden.
Het eerste voorbeeld is al enigszins gedateerd en betreft de introductie
van de zogenaamde terroristenafdeling in het Nederlandse gevangeniswezen,
een afdeling waarin substantieel wordt afgeweken van normale rechten van
gedetineerden, en die bedoeld is om het ronselen en rekruteren van andere
gedetineerden voor het terroristische gedachtegoed tegen te gaan (Boone,
2009; Veldhuizen et al, 2010; Bovenkerk, 2011). Ik heb me destijds naar aanleiding van Sonja’s publicaties afgevraagd of deze als een typisch product van
de Nederlandse zondeboksamenleving moet worden gezien of dat de wijze
waarop deze zich heeft ontwikkeld juist laat zien dat ook de welzijnsbenadering en het human rights discours (nog) springlevend zijn.2
Het zondebokmechanisme is volgens Ulrich Beck een typisch kenmerk
van een risicosamenleving:
The risk society contains an inherent tendency to become a scapegoat
society: suddenly it is not the hazards, but those who point them out that
provoke the general uneasiness (…). Is it not spies, communists, Jews,
Turks or asylum seekers from the Third World who are ultimately behind
it. (Beck, 1992: 75)
2

Ik heb voor het begrip zondeboksamenleving gekozen, omdat het (iets) meer concreet
en toetsbaar is dan een van de andere genoemde begrippen (exclusive society, risk
society), maar had die begrippen er in principe voor in de plaats kunnen stellen.
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In Garlands ‘culture of control’ komen zondebokken terug als ‘dangerous
others’ who ‘threaten our safety and have no calls on our fellow feeling.’
(Garland, 2001: 184).
Dit intrinsieke anders zijn rechtvaardigt ook een andere behandeling.
Zondebokken zijn personen of eigenlijk groepen van personen die als een
zodanige bedreiging voor de stabiliteit en het welzijn van de samenleving
worden beschouwd dat ze als het ware buiten de normale rechtsorde worden
geplaatst. Dat is het centrale aspect. Omdat het zondebokken zijn, ‘dangerous’ of zelfs ‘monstrous others’, kunnen ze ook geen aanspraak meer maken
op de rechtsbescherming en vrijheidsrechten die de rechtstaat normaliter
biedt. Barbara Hudson heeft hier wat mij betreft nog het meest indringend
over geschreven.
The ‘monstrous others’ challenge the limits of the traditional, liberal
and communitarian, notions of justice. Contemporary societies face the
challenge of dealing with people who are so different that they really seem
to be beyond inclusion in the liberal community. (Hudson 2003: 290)

Afgaande op deze beschrijvingen is het verleidelijk de introductie van de terroristenafdeling af te doen als een punitieve maatregel die naadloos aansluit
bij het concept zondeboksamenleving. Er waren ook zeker argumenten die
pleiten voor een dergelijke constatering (Boone, 2009). De inzet van het middel was destijds weliswaar begrijpelijk in het licht van de gevaren die Nederland leken te bedreigen, maar de wijze waarop het werd toegepast was niet
proportioneel en zeker niet bewezen effectief. Integendeel, uit de bestaande
literatuur bleek juist dat het heel goed contraproductief zou kunnen zijn
(Boone, 2009). Het punt dat ik nu wil maken, is echter dat het verzet dat deze
maatregel heeft opgeroepen in verschillende segmenten van de Nederlandse
samenleving en de juridische maatregelen die er destijds (effectief) tegen zijn
aangewend, juist ook wijzen op sterke krachten die zich keren tegen een zondeboksamenleving.
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), een
onafhankelijk adviesorgaan van de regering en tevens beroepsinstantie voor
klachten van gedetineerden, adviseerde uitdrukkelijk het openen van de
afdeling achterwege te laten. De belangrijkste bezwaren van de RSJ betroffen
de wijze van selectie, het gebrek aan differentiatie en het regime. De RSJ wees
een categoraal selectiecriterium af en stelde in zijn advies dat ‘in de persoon
van de gedetineerde een aanleiding gevonden zal moeten worden om aan te
nemen dat zijn radicale denkbeelden een beheersrisico vormen’ (RSJ, 2006:5).
In de jurisprudentie die volgde op de inwerkingtreding van de Regeling,
164

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 164

24/08/2021 15:59

Mensenrechten en democratie als graadmeter voor het punitieve klimaat

draaide de beroepscommissie van de RSJ die beoordeling om, maar ging er
nog steeds van uit dat gedetineerden alleen op de afdeling konden worden
geplaatst ‘als er geen bijzondere omstandigheden zijn die tot een ander oordeel
dwingen’ (Boone, 2009: 50).
In even negatieve bewoordingen liet het Committee for the Prevention of
Torture (CPT) van de Raad van Europa die de terroristenafdeling betrekkelijk kort na de opening bezocht zich uit. Ook dit comité verbaasde zich
in uitgesproken bewoordingen over het categorale criterium, vooral nu de
gedetineerden die ten tijde van hun bezoek op de afdeling verbleven tot hun
overplaatsing probleemloos op andere afdelingen hadden verbleven. Al even
negatief was het over het regime dat werd gevoerd op ‘de terroristenafdeling’.
Voor extreem vluchtgevaarlijke gedetineerden, pleitten zij in hun rapporten
consequent voor gevangenissen die van buiten weliswaar goed beveiligd zijn,
maar van binnen een grote mate van vrijheid toestaan. Dat zou volgens hen
ook voor de doelgroep van de terroristenafdeling moeten gelden.
The CPT’s position concerning restricted regimes on high-security units is
well known to the Netherlands authorities and there has been an extensive
exchange of views on this matter in the past. The CPT considers that
prisoners, who present a particularly high-security risk should, within the
confines of their detention units, enjoy a relatively relaxed regime by way
of compensation for their severe custodial situation. In particular, they
should be able to meet their fellow prisoners in the unit and be granted
a good deal of choice concerning their activities (thus fostering a sense of
autonomy and personal responsibility). Special efforts should be made to
develop a good atmosphere within high-security units. The aim should be
to build positive relations between staff and prisoners. Further, particular
attention should be paid to the mental health of prisoners placed in these
departments. (CPT 2008, overweging 45)

Niet alleen organen die belast zijn met het toezicht op detentiesituaties, ook
een deel van de media heeft de terroristenafdeling kritisch gevolgd. Er zijn
diverse televisie-uitzendingen over dit thema gemaakt (Veldhuis et al, 2010:
124), waaronder een kritische documentaire genaamd Guantanamo Vught.
Hierin kwamen ex-gedetineerden en familieleden aan het woord die het
regime op de afdeling ‘inhumaan’ en contra-productief noemden, oordelen
die werden bevestigd door terrorisme-experts en deskundigen op het gebied
van het detentierecht. Ruimschoots aandacht was er ook in de pers voor de
hongerstaking van een van de gedetineerden en voor de positie van de enige
vrouwelijke gedetineerde die langer op de terroristenafdeling verbleef. Ook
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werden zeer regelmatig Kamervragen over de terroristenafdeling gesteld3 en
hebben wetenschappers er kritisch over gepubliceerd (Boone, 2009; Bovenkerk, 2011; Veldhuis et al, 2010).
Al dan niet als gevolg van al deze kritiek, is er in 2009 al sprake geweest
van een grondige regimeverbetering. Hierdoor kregen gedetineerden meer
bewegingsvrijheid, konden zij meer tijd buiten hun cel doorbrengen en werden zij minder vaak gefouilleerd (Veldhuis et al, 2010: 17). Het aantal gedetineerden dat op een van beide terroristenafdelingen heeft verbleven, is in die
periode ook steeds heel klein gebleven, een van de twee afdelingen werd na
verloop van tijd zelfs gesloten. De komst van Syrische jihadstrijders heeft ze
weer nieuw leven ingeblazen. Vanaf dat moment heb ik de ontwikkeling niet
meer gevolgd.
Het tweede voorbeeld is recenter en kent voorlopig geen goede afloop.
Het betreft de omgang van Nederland met de levenslange gevangenisstraf,
meer concreet voor deze bijdrage: de onlangs genomen beslissing van de
Nederlandse minister van Rechtsbescherming om het zesde gratieverzoek
van de tot levenslang veroordeelde Chinese gedetineerde Loi C af te wijzen.4
Anders dan België en bijna alle andere Europese landen, kent Nederland
geen automatische herzieningsprocedure op basis waarvan na een bepaalde
periode wordt gekeken of de levenslange gevangenisstraf nog wel onverkort
moet worden ten uitvoer gelegd. De veroordeelde heeft wel de mogelijkheid
een gratieverzoek in te dienen, maar het is zeer de vraag of dat voldoet aan
de eisen die het EHRM hieraan stelt. Daar lijkt het niet meer op, nu sinds
2004 opeenvolgende ministers en staatssecretarissen hardop uitspraken dat
levenslang in Nederland levenslang is en er sinds 1986 ook geen gratieverzoeken meer zijn gehonoreerd. De enige uitzondering hierop is het ingewilligde verzoek van een terminale gedetineerde, die inderdaad kort na zijn
invrijheidstelling overleed. Nederlandse juristen zijn dan ook sterk verenigd
in hun afwijzing van de huidige regeling van de levenslange gevangenisstraf.
De instelling van een Adviescollege levenslang gestraften dat de minister na
25 jaar moet adviseren of een veroordeelde met reïntegratieactiviteiten kan
starten, heeft daaraan niets veranderd.5
Inmiddels verblijft Loi C 32 jaar in detentie. Ik was in 2014 (!) zelf bij
zijn zaak betrokken als lid van de commissie van de Raad voor Strafrechts3
4
5

Oa Kamerstukken II, 2006/07, Aanhangsel Handelingen nr. 2066; Kamerstukken II,
2007-2008, Aanhangsel Handelingen, 32705, nr. 3017; Kamerstukken II, 2006-2006.
Aanhangsel Handelingen 26814, nr. 373.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opnieuw-geen-gratie-voor-levenslang-gestrafte-loi-c~b0adf42c/
Zie voor alle informatie omtrent de uitvoering van de levenslange straf in Nederland
en de kritiek daarop de website van het Forum levenslang.
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toepassing en Jeugdbescherming die in hoger beroep oordeelt over verloven
van gedetineerden. Waar dergelijke beslissingen meestal schriftelijk en een
enkele keer in zeer besloten kring worden genomen, weet ik nog dat ik destijds zeer onder de indruk was van de afvaardiging vanuit het ministerie van
Justitie die op deze zitting aanwezig was. De toekenning van het begeleid
verlof was destijds een eerste stapje op weg naar de voorbereiding van de reintegratie van Loi C6 en een noodzakelijke voorwaarde voor het toekennen
van gratie. Sinds die tijd heeft deze veroordeelde iedere verdere stap voor de
rechter moeten afdwingen. Na vijf jaar lag er eindelijk een positief advies van
het gerechtshof dat oordeelde ‘dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke
beslissing of voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend’. Zeer ongebruikelijk, maar gezien alle
eerdere vertragingen begrijpelijk, moest het kortgeding zelfs gelasten dat de
minister binnen twee weken een beslissing zou nemen op het gratieverzoek.7
Op 8 juli wees de minister het verzoek opnieuw af. Hoewel dat op basis
van de jurisprudentie alleen kan op basis van informatie waar het gerechtshof
in zijn advies nog geen rekening mee kon houden, laat de minister opnieuw
de impact van het delict op de slachtoffers en de vergelding zwaarder wegen.
Ook in deze zaak is het interessant door de mensenrechtelijke en democratische bril van Sonja Snacken te kijken naar wat deze zaak zegt over het
punitieve klimaat in Nederland. Aan de ene kant kan worden vastgesteld dat
er opnieuw veelvuldig juridische middelen worden ingezet; dat de middelen uiteindelijk ook wel tot beweging leiden en dat er draagvlak voor is, in
ieder geval onder juristen en (een deel van de) media. Anderzijds, dat met
een ongekende volharding wordt vastgehouden aan politieke opvattingen die
in strijd zijn met het recht en dat er zelfs geen middelen worden geschuwd
om dat recht zijn normale (tijds)beloop te laten hebben. Die situatie is mijns
inziens rechtstreeks in overeenstemming met de definitie van punitiviteit,
die ik aan het begin van deze bijdrage citeerde en een democratische rechtstaat onwaardig.

6
7

RSJ 19 mei 2015, 14/3242/GV
Rechtbank den Haag 24 juni 2020, ECLI: NL RBDHA: 2020:5554
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Reflecties over vreemdelingendetentie
op basis van Sonja’s werk
Lars Breuls
Postdoctoraal onderzoeker, Vakgroep Criminologie,
Onderzoeksgroep Crime & Society, Vrije Universiteit Brussel

Net op het moment dat ik de laatste hand leg aan een proefschrift over
vreemdelingendetentie, breekt voor Sonja een periode van afronding van
een heel ander kaliber aan: de afronding van een veelzijdige, rijkelijk gevulde
carrière. In Sonja’s denken en doen gingen gedegen onderzoek en gepassioneerd activisme steeds hand in hand en versterkten elkaar zo – het één
nooit ten koste van het ander. Én werd er veel gedanst. Op de social events na
afloop van congressen, CRiS- en PUNI-activiteiten kon je er steeds op rekenen dat Sonja de dansvloer snel en sierlijk zou openen. Maar daarover mogelijk in andere bijdragen meer. Ik beperk me hier tot die zaken waar ik zelf
wel kaas van gegeten heb. Ik bespreek met name hoe het werk van Sonja een
belangrijke inspiratiebron biedt bij het bestuderen van hedendaagse praktijken van vreemdelingendetentie.
Huidige praktijken van migratiecontrole worden sterk beïnvloed door
punitieve tendensen. De noodzaak van het weerstand bieden tegen punitieve
praktijken stond regelmatig centraal in Sonja’s werk (Snacken, 2010; Snacken
& Dumortier, 2012). Ze wees onder meer op de belangrijke rol die mensenrechten in Europa spelen in het verbeteren van de behandeling van gestrafte
personen. In deze bijdrage zal echter beknopt worden aangetoond dat het
vooralsnog niet evident is om effectief weerstand te bieden tegen punitieve
praktijken van migratiecontrole door mensenrechten te mobiliseren. Ook nu
Sonja de academische wereld stilaan verlaat, blijven academici die overheden
helpen beseffen en aantonen dat het tegengaan van punitiviteit in lijn is met
de fundamentele Europese waarden (Snacken, 2010: 287), onmisbaar.
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De impact van overbevolkte gevangenissen op praktijken
van vreemdelingendetentie
Wie vandaag vreemdelingendetentie in België wil bestuderen en begrijpen,
kan moeilijk voorbij aan het onderzoek dat Sonja samen met collega’s de
afgelopen decennia heeft gevoerd. Binnen de door overbevolking Barstende
muren van de gevangenissen, besteedden zij reeds aandacht aan een specifieke categorie van gedetineerden: de personen die bij wijze van administratieve maatregel – met het oog op repatriëring – werden opgesloten (Beyens,
Snacken & Eliaerts, 1993: 37). De uitvoering van deze ‘vreemdelingendetentie’ binnen de muren van de Belgische gevangenissen deed zich namelijk
steeds vaker voor vanaf het midden van de jaren 1980. Door de toenmalige
wettelijke maximale opsluitingsduur van één maand voor vreemdelingendetentie, weerspiegelde zich dat vooral in een stijgend aantal opsluitingen:
in 1991 had 23,1 % van de opsluitingen (4.209 opsluitingen) in de Belgische
gevangenissen betrekking op de zogenaamde ‘vreemdelingen zonder middelen van bestaan’, daar waar dat tien jaar eerder 3,9 % was (781 opsluitingen)
(Beyens, Snacken & Eliaerts, 1993: 38).
De uitvoering van zulke administratieve opsluiting in de gevangenis deed
normatieve vragen en kritiek rijzen. Deze kritiek blijft – helaas – tot op de
dag van vandaag relevant. Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT),
waar Sonja een hele periode expert voor was, benadrukt dat ‘een gevangenis
per definitie geen geschikte plaats is om iemand op te sluiten die noch verdacht wordt van, noch veroordeeld is voor een strafrechtelijke overtreding’ en
dat ‘aan vreemdelingenrechtelijk opgesloten personen een regime en materiële
detentieomstandigheden moeten worden toegekend aangepast aan hun legale
situatie.’1 Toch worden vreemdelingenrechtelijke opsluitingen in verschillende Europese landen nog steeds uitgevoerd in gevangenissen.
In België werden echter doorheen de jaren 1990 aparte detentiecentra
opgericht, waar vreemdelingendetentie voortaan ten uitvoer zou worden
gelegd. Eerder dan deze ontwikkeling als een tegemoetkoming aan de hierboven beschreven normatieve kritiek dan wel als een vorm van ‘penal moderation’ (Loader, 2010; Snacken & Dumortier, 2012) te beschouwen, moet ze
daarentegen begrepen worden in het licht van een toegenomen punitiviteit
ten aanzien van niet-verblijfsgerechtigde personen. Het belang dat beleidsmakers aan migratiecontrole hecht(t)en, nam doorheen de jaren 1990 sterk
toe. De wettelijke maximale opsluitingsduur in vreemdelingendetentie werd
1

CPT, Factsheet: Immigration detention, maart 2017, CPT/Inf (2017) 3.
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doorheen de jaren 1990 bijvoorbeeld stapsgewijs opgetrokken, van één naar
acht maanden (Foblets & Van Den Eeckhout, 1999). Gezien gevangenissen
met een sterke overbevolking kampten, werd het noodzakelijk geacht om
deze langere vreemdelingenrechtelijke opsluitingen in aparte detentiecentra
uit te voeren.
Na de oprichting van de Belgische vreemdelingendetentiecentra werd
vreemdelingendetentie dus hoofdzakelijk daar uitgevoerd. Enkel personen
die aanvankelijk strafrechtelijk opgesloten waren in een gevangenis, konden
ook na afloop van hun strafrechtelijke opsluiting verder administratief opgesloten blijven in de gevangenis, met het oog op repatriëring. Toch werd na de
eeuwwisseling, opnieuw onder druk van de overbevolking in de gevangenissen, ook deze verdere vreemdelingenrechtelijke opsluiting (voorheen dus tot
acht maanden na strafeinde) ingekort tot maximaal vijftien dagen na strafeinde (Snacken, Keulen & Winkelman, 2004). Wanneer de betrokkene nog
niet geïdentificeerd was en een rechtstreekse repatriëring vanuit de gevangenis daarom niet kon worden verwezenlijkt binnen deze termijn, moest de
betrokkene overgebracht worden naar een vreemdelingendetentiecentrum
of vrijgesteld worden. Het leidde de Dienst Vreemdelingenzaken ertoe om
reeds tijdens de straf identificatie- en terugkeerprocedures op te starten,
zodat repatriëringen zo veel mogelijk rechtstreeks vanuit de gevangenis konden worden uitgevoerd.
De overbevolking in de gevangenissen werd zo dus een belangrijke motor
voor samenwerkingsverbanden tussen het gevangeniswezen en de Dienst
Vreemdelingenzaken, zoals De Ridder (2016) in zijn doctoraat (onder copromotorschap van Sonja) aantoonde. Migratieambtenaren deden hun
intrede in de Belgische gevangenissen en probeerden strafrechtelijk veroordeelde gedetineerden zonder verblijfsrecht reeds tijdens hun straf te identificeren en te overtuigen om voor een vervroegde invrijheidstelling met het oog
op repatriëring te kiezen (cf. versnelde uitstroom in de strijd tegen overbevolking). Het uitgangspunt van re-integratie als doelstelling van de gevangenisstraf voor alle gedetineerden, zoals vastgelegd in penitentiaire wetgeving,
werd daarbij brutaalweg aan de kant geschoven (De Ridder, Beyens & Snacken, 2012).
De verwevenheid tussen penitentiair recht en vreemdelingenrecht is
sindsdien enkel maar toegenomen, wat vooral leidde tot verminderde
rechtswaarborgen voor de betrokkenen. Vandaag is het niet meer mogelijk
om na afloop van de straf niet-verblijfsgerechtigde personen vreemdelingenrechtelijk in de gevangenis te houden. Wel worden langgestrafte, nietverblijfsgerechtigde gedetineerden al vanaf zes maanden vóór strafeinde ter
beschikking gehouden van de Dienst Vreemdelingenzaken voor repatriëring
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(Breuls, De Ridder & Bellemans, 2017). Juridisch betreft dit echter gewoonweg de uitvoering van de gevangenisstraf en dus geen vorm van ‘vreemdelingendetentie’. Nochtans werkt de Dienst Vreemdelingenzaken de facto
wel aan de repatriëring. Wanneer deze repatriëring niet kan worden uitgevoerd binnen deze zes maanden, is het door deze juridische constructie
perfect mogelijk om na afloop van de straf de betrokkene over te brengen
naar een vreemdelingendetentiecentrum, waar een bijkomende administratieve opsluiting van maximaal acht maanden kan worden uitgevoerd. In
mijn doctoraatsonderzoek in deze detentiecentra kon ik observeren dat het
regelmatig voorkwam dat personen vanuit de gevangenis werden overgebracht, acht bijkomende maanden in vreemdelingendetentie werden opgesloten en vervolgens vrijgesteld werden (nog steeds zonder verblijfsrecht),
omdat de Dienst Vreemdelingenzaken hen niet kon identificeren. Eerder
dan om repatriëringen te faciliteren, wordt vreemdelingendetentie in deze
gevallen dus ingezet als de facto bestraffing van de niet-medewerking aan
gedwongen terugkeerprocedures (Breuls, 2020; Campesi, 2015). Dat detentie
een ultimum remedium moet zijn, wordt daarbij eenvoudigweg aan de kant
geschoven.
Europese regelgeving en rechtspraak bieden bovendien weinig weerwerk
tegen deze punitieve tendensen. Sterker nog, op Europees niveau wordt er
nagedacht om een nieuwe opsluitingsgrond voor vreemdelingendetentie te
introduceren, met name het vormen van een gevaar voor de openbare orde,
de openbare veiligheid of de nationale veiligheid.2 Naast het faciliteren van
repatriëringen, wordt dus ook de incapacitatie of ‘onschadelijkmaking’ van
niet-verblijfsgerechtigde personen die een gevaar voor de openbare orde
kunnen betekenen, een expliciete doelstelling van vreemdelingendetentie.

Het leven in vreemdelingendetentie
Op basis van gevangenisonderzoek weten we al lange tijd dat opsluitingen
negatieve psychosociale effecten met zich meebrengen voor zij die eraan
onderworpen worden (Snacken, 2010; Snacken, Casier & Devynck, 2017). Dat
geldt eveneens voor opsluitingen in vreemdelingendetentiecentra. Bovendien brengt een multiculturele detentiecontext verschillende bijkomende
2

Art. 18 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking), COM(2018) 634.
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uitdagingen met zich mee, onder meer op het vlak van taal en communicatie, cultuurbeleving en het onderhouden van (langeafstands)relaties
(Snacken, Keulen & Winkelmans, 2004).
Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, werd het laatste decennium in de Belgische vreemdelingendetentiecentra veel aandacht besteed
aan het bevorderen van de interculturele communicatietechnieken van het
personeel. Bovendien werd, als onderdeel van een ruimere humaniseringstendens, het principe van dynamische veiligheid als centraal werkingsprincipe in deze detentiecentra naar voren geschoven. Met dynamische veiligheid
wordt verwezen naar vormen van veiligheid die steunen op een actief regime
en goed ontwikkelde relaties en communicatie tussen het personeel en opgesloten personen (Marshall, 1997: 4; zie ook Dunbar, 1985; Morgan, 1992;
Snacken, 2001, 2005). Dat vertaalde zich onder meer in het creëren van de
functie van veiligheidsassistent-begeleider. Deze begeleiders worden aangemoedigd om zoveel mogelijk in een sociale rol op de vleugels van het
detentiecentrum aanwezig te zijn en de zogenaamde warme bewaking op
te nemen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een vermindering van de
agressie-incidenten in de detentiecentra en maken dat opgesloten personen
positievere relaties met het personeel rapporteren (Breuls, 2020).
Deze humanisering van vreemdelingendetentie is wel degelijk een vorm
van ‘penal moderation’ en op dat vlak hebben mensenrechtelijke kaders een
invloed gehad. Dat belet echter niet dat opgesloten personen hun opsluiting
– en vooral het onderworpen zijn aan een gedwongen terugkeerprocedure –
doorgaans erg negatief beleven. Personen die vaak al een ruime periode in
België leven (soms een aanzienlijke periode met verblijfsrecht), worden uiteindelijk verplicht om de plaats waar zij hun leven hebben opgebouwd te verlaten. Het is niet verwonderlijk dat dit grote weerstand oproept. Tezelfdertijd
ondervinden opgesloten personen dat het moeilijk is om zich via juridische
procedures tegen een restrictief terugkeerbeleid te verzetten. Het mobiliseren
van mensenrechten blijkt daarbij regelmatig ineffectief. Een vaak gebruikte
motivering door beslissers om aan te tonen dat het recht op eerbiediging van
het familie- en gezinsleven in rekening werd gebracht bij het nemen van het
terugkeerbesluit, luidt dat de familiale banden via digitale technologieën
onderhouden kunnen worden. In de beslissing valt dan bijvoorbeeld te lezen:
Door een repatriëring zal betrokkene gescheiden worden van zijn partner
en kinderen, die in België wonen. Betrokkenes partner en kinderen kunnen betrokkene regelmatig komen bezoeken in [land] en vanuit België
contact houden met moderne communicatiemiddelen. Een repatriëring
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naar [land] vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal voor het privéleven van betrokkene.’3

Opgesloten personen vinden deze motivering onacceptabel en bekritiseren
dan ook de rechters, die deze motivering in lijn achten met de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens4 (Breuls, 2020).

Afsluitend
Door in deze korte bijdrage te reflecteren over vreemdelingendetentie op
basis van Sonja’s werk wordt duidelijk dat penologische aandacht voor
praktijken van migratiecontrole broodnodig is en blijft. Niettegenstaande
er in het afgelopen decennium getracht werd om het leven in de Belgische
vreemdelingendetentiecentra te humaniseren, blijft het terugkeerbeleid sterk
onderworpen aan punitieve tendensen. Bovendien blijft het moeilijk om
mensenrechten effectief te mobiliseren om weerwerk tegen deze vormen van
punitiviteit te bieden. Het ideaal van een Europa gebaseerd op sociale gelijkheid en inclusie (Snacken & Dumortier, 2012), ‘in which accidents of birth
and national origin do not warp people’s life chances pervasively and from the
start’ (Nussbaum, 2006: 2), is nog niet bereikt. Sonja hield dit ideaal steeds
voor ogen in haar werk. Ze laat in deze dan ook grote schoenen na om te
vullen. Ze was echter ook betrokken bij de opleiding van verschillende generaties criminologen. Het is nu aan hen om vele stapjes in deze richting te
blijven zetten.
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Three little birds saying ...
this is my message to you
Casier Ineke, Devynck Caroline en Humblet Diete
(Post)doctorale onderzoekers, Vakgroep Criminologie,
Onderzoeksgroep Crime & Society, Vrije Universiteit Brussel

Mensen worden gevormd door anderen die ze in hun leven ontmoeten en
de relaties die ze met anderen aangaan. In deze bijdrage plaatsen we graag
de relatie centraal met de persoon die in het bijzonder heeft bijgedragen tot
onze ontwikkeling en elkeen van ons heeft gevormd. Wij hadden immers
alle drie het genoegen om met Sonja samen te werken vanuit de relatie doctoranda-promotor. Sonja, hier is onze message to you ...

‘La naissance de l’HOA’
Dat de beste ideeën kunnen ontstaan op de gekste plekken en ogenblikken
is wel gebleken uit de totstandkoming van het project waar wij als onderzoekers op werden aangesteld. Het eigenlijke concept ontsproot tussen pot
en pint op een avondlijke brainstorm tussen jou en Wim, waarvan akte
werd genomen op een bierkaartje. Een briljant idee was aldus geboren en
groeide uit tot een door de VUB gefinancierde Horizontale Onderzoeksactie (hierna afgekort als ‘HOA’). De HOA richtte zich op het analyseren van
mensenrechten in situaties van (extreme) afhankelijkheid. De aantasting van
menselijke waardigheid via onderwerping en afhankelijkheid is iets waar je
als mens immers altijd al zeer gevoelig voor bent geweest. Ook als wetenschapper bleef je niet blind voor de werkelijkheid achter, en de beperkingen
van, de rechtsregels, waardoor de scope in de loop van jouw carrière werd
verbreed naar menselijke waardigheid. Door de expertise van verschillende
VUB-onderzoeksteams te verenigen, bracht jij geïntegreerd interdisciplinair
onderzoek tot stand over onderwerpen vanuit een hoge sociale, juridische,
ethische en medische pertinentie. Onder jouw coördinatie integreerden
we verschillende wetenschappelijke disciplines waaronder mensenrechten,
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rechtssociologie, criminologie, medische sociologie, gerontologie en levenseindezorg. Hiermee verrichtte je werkelijk pionierswerk. Zo effende je onder
meer het pad voor criminologen (lees: penologen) om ook de voor hen minder voor de hand liggende instellingen en fenomenen vanuit een penologische invalshoek te bestuderen. Dat dit pionierswerk was bleek onder meer
ook uit de respons van gerenommeerde onderzoekers op de voorstelling van
onze onderzoekingen (cf. Conferentie van de European Society of Criminology). Hoewel wij vaak geconfronteerd werden met de uitdagingen van interdisciplinair werken, leek jij de taal van iedereen te spreken. Hiermee maakte
je de belofte van een ware criminoloog waar, een functie die je zelf vergelijkt
met een huisarts die zowel de taal spreekt van specialisten als patiënten en de
brug kan slaan tussen beide. Verbonden door dit HOA-project, gingen we al
snel met z’n drieën als de ‘HOA-chicks’ door het leven. Achteraf kunnen we
enkel maar vaststellen dat deze symbolische naam ook tekenend was voor
onze relatie met jou.

Naar een eigen bekroning van onze goede promotor
Met z’n drieën liepen we door de straten van Porto de dag voor de uitreiking
van de European Criminology Award die jij in ontvangst mocht nemen, zoekend naar een geschikt cadeau voor jou. Tenslotte waren we ontzettend fier
dat onze promotor zich internationaal (weer eens) had onderscheiden. Wat
Manneken Pis, frieten en chocolade voor Brussel is, zijn de haan, pastéis de
nata en stenen beeldjes van vogels voor Porto. Na de zoveelste winkel te hebben bezocht kwam één van ons op het idee om dan toch maar die vogeltjes
van naderbij te bekijken. Ze waren best wel mooi en kwamen in alle kleuren,
patronen en maten. Opeens stonden we elk met ons voorkeursvogeltje in de
hand. En toen kregen we een inval: wij zijn die vogeltjes, alle drie gelijk van
vorm maar elk met eigen accenten. We kozen samen onze Sonja-vogel uit,
die uiteraard groter was dan die van ons. We stopten de vier vogeltjes in een
doosje en schreven er een tekst bij. We hadden nog nooit zo snel een tekst
geschreven over jou als onze mentor, onze intellectuele moeder, die haar
drie poulains grootbracht als humanistische vrije onderzoekers. Aansluitend
aan de plechtige uitreikingsceremonie van de European Criminology Award,
overhandigden wij jou dus onze eigen ‘Award’. Dat dit ook voor jou veel betekende, viel af te lezen uit het mooi plekje dat je hen naderhand hebt toebedeeld in je VUB-kantoor.
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De vogels
Als symbool voor onze relatie met jou blijft dit beeld nog steeds bijzonder
treffend.
Zo nam je ons onder je vleugels, maar streefde je er toch voornamelijk
naar om ons op eigen kracht te leren vliegen. Dat vliegen ging met vallen en
opstaan, met de nadruk op het vallen. Zo gaat dat wanneer men iets leert. De
diplomaat in jou liet hier echter weinig tot niets van merken. Al hebben wij
altijd sterke vermoedens gehad dat je jouw bedenkingen veruiterlijkte met –
wat door ons later werd bestempeld en gevreesd als – ‘de frons’. Omgekeerd
stonden wij er altijd van versteld met hoeveel belangstelling je actief naar
ons luisterde en aantekeningen nam tijdens onze presentaties. Je kende ons
onderzoek wellicht beter dan wijzelf.
Net zoals vogels hun jongen voeden, voedde jij ons onderzoek.
‘Even samenzitten om over je onderzoek te praten?’. Sonja, daar had je
ons toch altijd goed liggen. ‘Even samenzitten’ betekende in realiteit minstens drie uur (maar vaak vier uur) non-stop brainstormen, pingpongen en
freewheelen over het onderzoek. Ondertussen maakte je glasheldere notities
-die je dan op het einde van de marathon naar jouw poulain doorstuurde.
En gelukkig maar, want halverwege de sessie waren onze hersenen al aan
het koken en konden we geen nuttig woord meer op papier zetten. Na zo een
sessie moest je overigens gemiddeld twee dagen uittellen om de massa aan
informatie te laten bezinken. En dan sijpelde alles mondjesmaat binnen en
konden we verder met een geïnspireerd brein dat nieuwe ‘Sonja zuurstof’ had
gekregen.
Eén van je grootste kwaliteiten is volgens ons toch wel je vermogen om
situaties vanuit adelaarsperspectief te bekijken, d.w.z. vanuit een hoger punt.
Zo zwenkte je over eindeloze landschappen van waaruit je onze drie projecten kon overschouwen. Je wist de onderzoeken bijeen te houden, terwijl wij
eerder het gevoel hadden geen controle meer te hebben over de samenhang.
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Jij wist altijd perfect waar we naartoe vlogen, terwijl wij vaak rondjes leken
te vliegen in een dichte wolk. Meer dan eens kwamen we tot de constatatie
dat je weer tien stappen voor was op ons. Uiteindelijk hadden we er ook wel
vertrouwen in dat wanneer we eindelijk uit die verdomde dikke wolk vlogen,
je weer in beeld ging komen om ons verder de weg te leiden.
Vogels zijn ook het universele symbool van vrijheid. ‘Zo vrij als een vogel’
zegt men wel eens. Opnieuw is hier de symboliek van de vogels weer zeer
treffend. Jouw woorden ‘het is uiteindelijk jouw project’ waren exemplarisch
voor de vrijheid die je ons gaf om de wetenschap te bedrijven. Het stond ons
vrij om ons project zelf vorm te geven, met respect voor de individuele preferenties en verschillen. Dit ging ook gepaard met een grote dosis vertrouwen. Met de tijd die je ons gaf om te leren vliegen, gaf je ons wellicht het
meest schaarse goed dat er bestaat in de academie. Bovendien nam je nooit
de wind uit onze vleugels als we op eigen krachten vlogen. Onze solovluchten
– hoewel ook deze gesuperviseerd en gecontroleerd werden alvorens we ze
uitvoerden – gunde je ons van harte als de onze. Ook dit is haast een unicum
in een wereld waar publicitis heerst.

De menselijke waardigheid binnen relaties van (extreme)
afhankelijkheid
Het belang dat je hechtte aan de autonomie van de onderzoeker in die relatie
promotor-onderzoeker, ligt niet ver van jouw onderzoeksinteresse af: menselijke waardigheid in relaties van afhankelijkheid en in het bijzonder het
bestuderen van de relaties personeel-bewoner binnen wat Goffman als ‘totale
instituties’ (TI) bestempelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevangenissen,
ziekenhuizen en woon- en zorgcentra. Hierbinnen wekte ook de vergelijking
tussen deze verschillende ‘types’ TI’s jouw bijzondere interesse. In hoeverre
delen gedetineerden, patiënten en bewoners gelijke ervaringen van afhankelijkheid? Waarin zitten de verschillen? Ook meer controversiële onderwerpen schuwde je niet. Zo werd ook het recht op een waardig levenseinde
van gedetineerden met een psychische problematiek onder jouw begeleiding
bestudeerd. Alle mensen zijn gelijkwaardig en dus ook wanneer het aankomt op het recht op euthanasie. Echter, wanneer de euthanasievraag wordt
gekleurd door het falen van het penitentiaire systeem bestaat er een risico op
de herinvoering van de doodstraf via euthanasie. Het minste dat je van de
onderzoeken die je begeleidde kan zeggen is dat ze zeker niet onbesproken
zijn gebleven.
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Menselijke waardigheid is een recht van ons allen en bedreigingen ervan
dienen gedetecteerd en geremedieerd te worden. Sommige situaties maken
de menselijke waardigheid precairder, zoals de zonet besproken situaties
van extreme afhankelijkheid. Doch is er naar onze mening ook iets te zeggen over de bijzondere situatie van het emeritaat in relatie tot de menselijke
waardigheid ...

Het bewaren van de menselijke waardigheid na het
emeritaat
In het doctoraatsonderzoek van Ineke wordt o.a. beschreven hoe gedetineerden en patiënten geconfronteerd worden met extreme verveling. Verveling,
zo beschrijft ze verder, kan op termijn een negatieve impact hebben op het
welzijn. Wat ‘verveling’ is voor gedetineerden en patiënten, is voor gepensioneerden het gevreesde ‘zwarte gat’. Sonja, we willen ons ervan vergewissen
dat jij afdoende opgewassen bent tegen het ‘zwarte gat’ dat pensioen nu eenmaal met zich meebrengt. Besef heel goed dat wanneer je stopt met werken,
jouw ‘vakanties’ naar Frankrijk er heel anders gaan uitzien. Hierbij willen
wij jou wijzen op je nogal afwijkende definitie van vakantie: ‘Ik ben twee
weken met vakantie. Ik ga naar Frankrijk om te schrijven.’ Werken op verplaatsing, lieve Sonja, is voor velen onder ons geen vakantie.
Daarnaast willen we jou op het hart drukken dat je je leven niet hoeft
te laten dicteren door het emeritaat. Aan de hand van het doctoraatsonderzoek van Diete kon je zelf vaststellen dat er verschillende vormen van leeftijd bestaan, waar de (pensioengerechtigde) leeftijd er uiteindelijk maar één
van is. We stelden bovendien vast dat deze demarcatie behoorlijk weinig zegt
over de (verdere) ontwikkeling van een persoon. Uiteindelijk gaat het om de
invulling die je hier zelf aan zal geven en is het van belang om te kijken naar
wat er nog rest eerder dan naar de tijd die reeds is verstreken.
Om bovenstaande redenen geven we jou graag een rugzakje mee waar
je uit kan putten om ‘het zwarte gat’ te ontwijken. Hierna volgen onze weldoordachte gepersonaliseerde suggesties die uitvoerbaar zijn vanop je terras
in Frankrijk:
Levenslang blijven leren: Master Sociologie
Je liet eens vallen dat je graag sociologie had bijgestudeerd maar dat het er
uiteindelijk nooit van is gekomen. We stellen dan ook voor dat je deze studie
tijdens je pensioen aanvat. Door de versnelde digitalisering van het onder-
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wijs ten gevolge van de coronacrisis, kan je zonder problemen je diploma
behalen vanop je terras in Frankrijk.
Artikels schrijven op basis van onze proefschriften
Uiteraard hoef je geen onderzoek meer te verrichten, tenslotte ben je op
pensioen. Maar als het begint te kriebelen om te schrijven zijn wij bereid
ons onderzoek hiervan ten dienste te stellen. Schrijf er maar gerust op los
en gebruik naar hartenlust onze data en resultaten. We maken hierbij wel
graag de opmerking dat deze clausule geen afstand inhoudt van het morele
auteursrecht dan wel dient beschouwd te worden als een onbeperkt gratis
gebruiksrecht van de onderzoeksgegevens en resultaten.
Filosoferen over het nut van bestraffing en het abolitionisme
Men neme een goede fles witte wijn, type Sancerre, nodige enkele vrienden
uit en legge het boek van Hulsman Afscheid van het strafrecht: een pleidooi
voor zelfregulering uit 1986 in het midden van de tafel. En dan kan het filosoferen beginnen: Waarom straffen we? En wat als het strafrecht niet zou
bestaan? Hoe zou onze samenleving er dan uitzien? Wat als er geen gevangenissen meer zouden bestaan? Naar onze mening kan hier menig avond mee
gevuld worden.
De niet-academische pen opnemen
Je gaf ooit te kennen graag nog een boek te willen uitbrengen onder het pseudoniem ‘Ponja Pnacken’... Hoewel we er toen niets van gezegd hebben raden
we je toch aan nog even na te denken over een mogelijke andere schuilnaam ...

Our take-away message
Elke vleugelslag die Sonja maakte heeft invloed gehad op anderen. Zo drukte
ze haar stempel niet enkel op de wetenschap, de praktijk en het beleid, maar
ook op individuen. Dit laatste zal nooit ofte nimmer verdwijnen; zelfs niet
wanneer academisch werk niet langer de hoofdrol speelt in haar leven.

Referentie
Hulsman, L., Bernat de Celis, J., & Smits, H. (1986). Afscheid van het strafrecht:
Een pleidooi voor zelfregulering. Houten: Het Wereldvenster.
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Hélène Casman
Em. Professor, ere-notaris en voormalig decaan van de faculteit
Recht en Criminologie, Vrije Universiteit Brussel

Hey Sonja
Jij schreef in 2013 in mijn boek, nu mag ik in jouw boek schrijven.
Ik heb dan ook in mijn boek herlezen wat jij over mij en over jou geschreven hebt. Je deed dat onder de titel ‘Over notarissen en criminologen’. Dat
was bij wijze van inleiding. Want verder in je tekst gaat het over onze contacten aan de faculteit ‘Recht en Criminologie’ van onze VUB, over gezamenlijke projecten waar we ons beiden voor inzetten, en over de solidariteit die
tussen ons groeide en vriendschap is geworden.
‘Notarissen en Criminologen’… Zou ik onder dat thema ook iets in jouw
boek schrijven: over jou, de criminologe, en over mij, de (ondertussen ere)
notaris? Ik dacht dat ik een leuke invalshoek zou vinden als ik iets zou vertellen over mijn gelukkig beperkte ervaring met criminaliteit in het notariaat. Ik had dan een paar anekdotes kunnen vertellen.
Bijvoorbeeld over schriftvervalsing waardoor een nooit door de overleden
persoon geschreven testament plots tevoorschijn komt. Een dame beweert
dat de hele nalatenschap van haar buurvrouw voor haar is. Dat kan ze bewijzen, zegt ze, want ze heeft een brief van die buurvrouw gevonden waarin
staat ‘Lieve Mary, wil je voor alles zorgen’. Ik zeg haar dat dit geen wilsbeschikking is. Enkele dagen later komt ze terug, met een ander briefje, waarin
staat ‘Lieve Mary, alles is voor jou’. Dat briefje heeft Mary, zo vertelt ze mij,
heel toevallig in de keukenla van haar buurvrouw gevonden. De familie laat
het onderzoeken. Schriftonderzoek wijst op manifeste schriftvervalsing, en o
wonder van de grafologie, ze kan zelfs ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ vaststellen dat het Mary is die het geschrift van haar buurvrouw heeft nagemaakt. Mary is voor de correctionele rechtbank moeten
verschijnen, en is hiervoor gestraft.
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Of over een bijna gepleegde meineed. Ik vraag een man op het einde
van de boedelbeschrijving om onder ede te bevestigen dat hij niets verzwegen heeft. Hij beweert eerst dat hij om godsdienstige redenen geen eed mag
afleggen. Ik leg hem uit dat de Belgische wet al sinds meer dan 30 jaar niet
meer vereist dat een eedaflegging zou eindigen met de woorden ‘Zo helpe
mij God’. Hij blijft toch weigeren, omdat hij de woorden ‘ik zweer’ omwille
van zijn geloof niet mag uitspreken. Ik vraag hem dan om plechtig aan mij
te bevestigen dat hij niets verzwegen heeft. Maar dan blijkt ook dat woord
‘plechtig’ moeilijk te liggen. Dan maar gewoon aan mij zeggen ‘Ik heb niets
verzwegen’? Plots herinnert hij zich wat hij ‘bijna’ vergeten is in de boedelbeschrijving te laten opnemen. Hij zegt wat er nog ontbreekt. Hij is heel
opgelucht dat hij het zich nog herinnert, want dat was hij echt glad vergeten.
Net op tijd hé Notaris? Nu wil hij wel de eed afleggen, weliswaar zonder de
woorden ‘plechtig’, ‘zweren’ of ‘God’ te gebruiken. Geen meineed dus.
Of nog die ene keer waar ik iemand een notariële volmacht in de gevangenis moet laten tekenen. Ik krijg geen toegang omdat ik niet kan bewijzen
dat ik notaris ben (nu hebben notarissen daar een ‘pasje’ voor, toen nog niet).
Ik moet een kopie van het Belgisch Staatsblad tonen, waar mijn benoemingsbesluit is verschenen. Dat heb ik natuurlijk niet bij me. Maar er bestonden
toen nog gedrukte telefoonboeken, met gele bladzijden waar abonnees per
beroepsactiviteit waren opgenomen. De cipier heeft er zo een. Daarin vindt
hij mijn naam, netjes in de beroepscategorie ‘notarissen’. Dat is dan wel voldoende om mij toegang te verlenen. Ik mag binnen om de gedetineerde zijn
handtekening te laten plaatsen op de volmacht, om de nalatenschap van zijn
moeder door zijn broer te laten afhandelen.
Bij nader inzien is dit echter niet zo’n geschikt thema voor mijn bijdrage
voor jouw liber amicorum/amicarum, Sonja.
Wat ik jou eigenlijk bij deze gelegenheid wil zeggen, is hoeveel bewondering en waardering ik voor jou heb, naast de oprechte genegenheid die geen
woorden behoeft om bevestigd te worden.
Die bewondering en die waardering heb ik voor jou, omdat je in je
beroepsleven dingen hebt verwezenlijkt die ik absoluut niet had kunnen
doen. We zijn niet helemaal leeftijdsgenoten, want ik ben ongeveer 7 jaar
ouder dan jij. We hebben beide academische functies bekleed, die vergelijkbaar zijn. We hebben hard gewerkt om te bereiken wat we ons als doelstellingen hadden gesteld. En we kunnen beiden, denk ik, tevreden op het afgelegde
parcours terugblikken.
Maar jij hebt dat beter gedaan dan ik. Je had meer lef, meer elan en
meer ambitie dan ik. En dat terwijl je met een zachtere stem spreekt dan ik.
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En langer kan wachten voor je beslist om het woord te nemen, als je zeker
bent dat iedereen zal luisteren.
Je hebt je door niets laten tegenhouden om je overtuiging, je vaststellingen en je conclusies duidelijk kenbaar te maken. Je hebt op vele deuren
harder geklopt, je bent langer blijven kloppen, en je hebt vele deuren open
gekregen.
De taken en functies die jou zijn toevertrouwd bewijzen het. In dit land,
in heel Europa, in de VS en in Canada.
Je stem wordt gehoord, je competentie wordt erkend, je talent inspireert.
Wat ben ik blij dat ik dit in jouw vriendenboek mag schrijven.
Van ganser harte: bravo, Sonja.
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De verbeelding van de werkelijkheid:
Een reflectie over wetenschap en fotografie
Jenneke Christiaens
Professor, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel

Alles zit in het beeld, je hoeft enkel te kijken. Laat ik daar beginnen. Wetenschap is ook zo. Wetenschappelijk onderzoek is een praktijk van kijken, van
kadreren, van licht laten schijnen en capteren, van focus leggen. Het is dus
vooral een kwestie van blik. Maar dat heb ik pas echt begrepen door stappen
te zetten in het maken van fotografische beelden.
Kijk naar een foto en kijk, kijk goed en kijk meer. Je zal van alles zien
en erover kunnen vertellen. Je zal je vragen stellen en mogelijke of vermoedelijke antwoorden of hypotheses opperen. Het maken van een foto
capteert iets, legt een werkelijkheid vast op gevoelige plaat. En precies die
‘vastlegging’ ontlokt verhalen, mogelijke narratives over diezelfde werkelijkheid! Over dingen die je wel en niet ziet op het beeld. Aanwezigheid is even
belangrijk als afwezigheid. Vastgelegde tijd en ruimte maken een verbeelde
en denkbeeldige scene. Je zal denken over het hoe en wat. Je zal ook denken aan de fotografe. Aan haar démarche en aan de keuzes die ze maakte.
Waarom dát beeld? Van waar komt het licht? Hoeveel licht? Wat wordt er
vastgelegd? Waarom precies op dat moment de sluiter doen sluiten. Is het
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le moment décisif, zoals Cartier-Bresson het omschreef? Misschien. Maar,
elke foto – elk beeld, elk onderzoek – heeft zijn moment. Het is altijd décisif,
in de zin dat het iets vastlegt of zelfs stolt, maar en tegelijkertijd het toch
ook weer ontsnapt. Het beeld, de foto, toont precies dat ‘de werkelijkheid’
eigenlijk een furtif is zoals aan dat woord in de roman van Damasio (Les
furtifs) betekenis wordt gegeven. Net dat ontsnappende, ongrijpbare en haast
schalkse karakter geldt ook voor objecten van wetenschappelijk onderzoek.
Het experimenteel dispositief (dat overigens een nieuwe beheersbare werkelijkheid maakt) niet te na gesproken valt het object van wetenschappelijk
onderzoek niet te stollen, vast te nemen of te isoleren. De complexiteit van de
werkelijkheid ontsnapt steeds weer. Er is altijd nog meer en elders … beyond,
a fortiori in de criminologie.
En als je er iets langer over nadenkt maakt dat juist de kracht uit van
zowel de fotografie als de wetenschap. In beide gevallen speelt er iets dat te
maken heeft met een relatie tot de werkelijkheid. Beide démarches maken
aanspraak op een waarheid over de werkelijkheid. De fotografie veroorzaakte
bij haar ontstaan nogal wat commotie omdat ze precies dat ware objectieve
beeld leek te kunnen produceren, als een spiegel van onszelf en van de werkelijkheid. Over dat objectieve beeld van de werkelijkheid is echter sinds dat
historisch begin het debat niet (kunnen) gaan liggen. Niet binnen de wereld
van de fotografie én niet onder wetenschappers. Maar eerder dan een probleem, lijkt dit nu juist de kracht te zijn van beide praktijken. Het geeft ons
een onwaarschijnlijke mogelijkheid om mens te worden door onze blik. Dus:
May the force be with you …
Een beeld maken geeft ons de kracht om te kijken. In mijn ervaring is
dat een erg belangrijke dimensie van zowel fotograferen als onderzoek doen.
Het staat voor het zoeken van de wetenschapper en zijn praktijk. Het lijkt
wat paradoxaal, maar het is verre van evident om je blik te richten in wetenschappelijk onderzoek: afbakenen, focus, keuze, bepaling, definiëring, kader.
Dat is bij fotograferen niet anders. Als je ogenschijnlijk niet kijkt (ogen toe!)
in de zoeker of gewoon rondom je, kan je geen foto maken, toch? Het toestel
doet het wel, zal je zeggen. Ooit heb ik zo een oefening moeten doen, gewoon
het toestel op je buik of aan je schouder hangen, en af en toe afdrukken.
Het lijkt random, toevallig, maar als je kijkt naar het resultaat, dan is het
toch weer anders. De foto krijgt die – een – betekenis omdat je ernaar kijkt.
Random is dus nooit echt random, ‘los’ van de fotograaf. In wetenschappelijk onderzoek is dat niet anders.
Door bezig te zijn met en na te denken over mijn fotografische praktijk
heb ik veel geleerd over mijn/onze wetenschappelijke praktijk. Je leert doen
en kijken. Je leert een blik ontwikkelen. Ik maak sinds mijn fotografisch
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debuut lijstjes van favoriete fotografen. Die favoriete fotografen maken beelden die mij in de eerste plaats iets leren over hun blik, maar vooral ook over
fotograferen als doen, als handelen, actief en ingrijpend. Ik leer uit het kijken
naar hun beelden. Ik leer iets over de craft, zoals Richard Sennet het zo interessant beschreven heeft. Ik leer over de werkelijkheid door te kijken naar de
beelden die ze maken. Wat de gemaakte beelden zeggen – vrijgeven – over
de werkelijkheid. Die lijstjes veranderen doorheen de tijd, dankzij plotse ontdekkingen van voor mij nog onbekende fotografen of dankzij aandacht voor
meer specifieke manieren van fotograferen of vanwege de vraagstukken die
worden verbeeld. Het werk van anderen werkt eigenlijk altijd inspirerend.
Fotografie doet dat, wetenschap doet dat ook. Het is daar, in dat collectieve
gegeven dat een vorm van echte wijsheid ligt. Niet van kennen an sich, maar
wel van leren, van doorgeven, van doen, begrijpen, inzien en aanvoelen. Het
is zoals met Magritté’s beroemde Ceci n’est pas une pipe. Het doet je immers
nadenken over het resultaat, het werk zelf, de betekenis en het verhaal dat
wordt verteld. Het doet je nadenken over de auteur (fotograaf of wetenschapper) én haar wijze van werken, en dus over wat fotografie is / wat wetenschap
is. Het doet je nadenken. Je kijken, je blik verandert. Dat geldt zeker voor
fotografisch werk.
Precies daarom is een beeld voor mij nooit ‘mooi’, zoals in decoratief. De
schoonheid van fotografisch werk huist in de verbeelding die aan de basis
ervan ligt én die wordt doorgegeven door het werk zelf. Het woord is gevallen: verbeelding! Schuilt er dan ook schoonheid in wetenschap? Laat ik een
vraag met een vraag beantwoorden: wat is een wetenschapper zonder verbeelding?
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Van student tot collega van Sonja Snacken
in de driehoek Gent, Brussel en Antwerpen
Marc Cools
Professor, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit en Institute for International Research on Criminal Policy,
Universiteit Gent.

Het mogen en kunnen bijdragen aan een Liber Amica/orum nodigt altijd
uit tot een persoonlijke en academische, maar bovenal vriendschappelijke,
reflectie over het verleden. Het heden is slechts en niets meer dan de verbinding tussen het verleden en de toekomst. Tempus fugit, en dit gaat op voor
elke mens en natuurlijk ook voor de academicus. We kijken met veel plezier terug op de vandaag terecht gevierde Prof. Dr. Sonja Snacken. Het begint
voor ons als student criminologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in 1982.
Na een opleiding tot kandidaat in de rechten aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent (RUG) had criminologie studeren aan de VUB in de jaren
1982-1984 iets bijzonders. Het professorenkorps, met eminente docenten
zoals bijvoorbeeld: Marc Châtel, Paul Cosyns, Alain De Nauw, Guy De Roy,
Bart De Schutter, Chris Eliaerts, Paul Ghysbrecht, Kristine Kloeck en Herwig
Sloore hebben ons voorbereid en bovenal gevormd tot kritisch in het leven
en de maatschappij staande criminologen. Dit werd mee mogelijk gemaakt
door de alom aanwezige secretaris van de faculteit, André Swinnen, en door
de assistenten Tony Van Loon en uiteraard Sonja. Dit alles in de wetenschap
dat het Vrij Onderzoek de altijd aanwezige gids in ons persoonlijk en academisch leven zou blijven.
Sonja stond ons als assistente van Chris Eliaerts altijd met raad en daad
bij. Ook verzorgde ze in het kader van de lessen criminologie gastcolleges
over victimologie en vrouwencriminaliteit. Wisten we toen veel dat Sonja
later zou uitgroeien tot de leading lady van de (inter)nationale penologie
en dat we haar nog zouden ontmoeten als lid van onze doctorale examencommissie enerzijds en als collega aan de VUB en de RUG anderzijds.
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De lessen door, de stagebesprekingen en de contacten met Sonja verstevigden de band tussen de toenmalige studenten. Naast de academische geplogenheden voelde Sonja zich ook goed in onze groep studenten met onder
meer: Patrick Barbé, Jan De Bock, Philippe De Cock, Serge Gutwirth, Hilde
Tanghe, Leo Vertonghen en Danielle Van Roy. Van gevangenisbezoeken te
Gent en te Brugge over de vanzelfsprekende Kaffee und Zigaretten konden
we Sonja als één van de onzen beschouwen. Afstuderen in 1984 maakte van
onze spreekwoordelijke bende een Orwelliaans Wonderbureau waarin elk
van ons haar of zijn weg zou vinden in het criminologisch werkveld. Veel
dank aan Sonja. Het is met ons allen (toch nog) meer dan goed gekomen.
De driehoek Gent – Brussel – Antwerpen is als een stedelijk triumviraat
waarbinnen we Sonja meer dan eens hebben ontmoet. Stellen dat Sonja een
trotse Gentse is, is een open deur intrappen. Ze gebruikt haar Gents dialect
niet al te veel maar wees ervan overtuigd dat ze dit nog steeds kan zoals enkel
een echte stroppendrager of een Stropke dit weet te verwoorden en uit te dragen. In 1999 werden we samen door Prof. Dr. Patrick Hebberecht gevraagd
om vanuit de VUB als gastprofessoren te fungeren binnen de nieuwe op te
richten opleiding master na master European Criminology and Criminal
Justice Systems aan de RUG. Deze Manama bracht ons in contact met nieuwe
collega’s en vooral met studenten waarvan er velen later een doctoraat in de
criminologische wetenschappen zouden behalen en later als collega actief
zouden worden aan de VUB en/of aan de latere Universiteit Gent (UGent).
Brussel is al aan de orde geweest. Sonja studeerde er als Gentse rechten en
criminologie. De VUB van toen was nog een bastion van het Vrij Onderzoek
en trok tal van studenten uit het stedelijk- en het toenmalige rijksonderwijs
aan. Aan die VUB, op de Campus te Etterbeek en zeker op de vierde verdieping van de gebouwen B en C werden er vriendschappen dan wel collegiale
relaties gesmeed die de tand des tijds ruimschoots zouden doorstaan. Samen
met, haar promotor en baas van ons allen, Chris Eliaerts en zeker ook met
Kristel Beyens zal Sonja aan de VUB en ruim daarbuiten, nationaal zowel
als internationaal, haar stempel drukken op het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening met betrekking tot
de criminologie in het algemeen en de penologie in het bijzonder. Het is tot
vandaag nog steeds een voorrecht en een plezier, om er ook maar als een
deeltijdse lesgever, Sonja tot onze collega’s te mogen rekenen. Ze is aan die
VUB zeker ook wel een Brusseles geworden.
En dan is er natuurlijk Antwerpen. In deze sinjorenstad waren we adresmatig bij wijze van spreken buren. Het doorlopen van onze (prille) doctoraatsteksten kon in huize Sonja-Philippe-Manon doorgaan en aan de
dichtstbijzijnde geldautomaat troffen we elkaar soms ook. De kennis van het
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Antwerps, dat trouwens geen dialect is, heeft Sonja zich vlug eigen gemaakt.
We denken dat ze vandaag het triumviraats Gents-Brussels-Antwerps meer
dan meester is. Meer moet de wereldburger die Sonja is niet beheersen.
Een bijdrage van Sonja over Léon Emile Cornil (1882-1962) in het boek
Gestalten uit het verleden. 32 voorgangers in de strafrechtswetenschap, de
strafrechtspleging en de criminologie (1993) brengt ons bij het academisch
deeltje van deze korte bijdrage. In 1945 krijgt de Ecole des Sciences Criminologiques aan de Université Libre de Bruxelles de toevoeging Léon Cornil. De
VUB zal hetzelfde doen in 1969 en zijn naam toevoegen aan de School voor
Criminologische Wetenschappen. Volgens Sonja is Léon Cornil: ‘kritisch ten
aanzien van het geldende recht, steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen, met een ruime belangstelling voor bevindingen in andere landen en uit
andere disciplines’. Deze omschrijving gaat naar onze mening ook op voor
Sonja zelf. Haar interesse in onze voorgangers is een gegeven dat ons ook
nauw aan het wetenschappelijk hart ligt. De défense social van Léon Cornil
gaat terug naar Adolphe Prins en deze brengt ons dan weer bij één van zijn
assistenten. Meer in het bijzonder Nico Gunzburg. Opnieuw kan de driehoek
Antwerpen, Brussel en Gent worden bestreken.
Nico Gunzburg (1882-1984) studeerde eerst aan het Koninklijk Atheneum Antwerpen en vervolgens rechten aan de Université Libre de Bruxelles.
Bij Adolphe Prins leerde hij de verbinding te maken tussen het strafrecht, de
criminologie en de sociologie. Na een periode aan de balie te Brussel werd
deze ingewisseld voor Antwerpen. Het ijveren naar de ‘vervlaamsing’ van
de rechtsbedeling enerzijds en de ‘Vervlaamsching der Gentse Hoogeschool’
bleven aan hem kleven tot beiden werden gerealiseerd. De advocaat en professor Nico Gunzburg zal zijn plaats in de criminologie vooral opeisen door
in 1936 het initiatief te nemen om ook aan de RUG een Instituut voor Criminologie op te richten. Op 10 mei 1938 werd de School voor Criminologie er
een realiteit. De tweede wereldoorlog bracht Nico Gunzburg over Frankrijk,
Spanje en Portugal eerst naar Brazilië. Hij werd er voorzitter van de Penitentiaire Raad om later in de Verenigde Staten van Amerika mee te werken
aan een keure die de leidraad moest vormen voor de komende Neurenberg
processen. Na zijn terugkeer in België nam hij weer zijn functies aan de balie
en de universiteit op. Hij bleef voorzitter van de School voor Criminologie
tot aan zijn emiritaat om vervolgens in Indonesië criminologie te doceren, er
een criminologisch instituut op poten te zetten en er de politie te reorganiseren.
Om het met een boutade te zeggen is de criminologie vandaag in het
binnen- en in het buitenland booming. De wetenschappelijke kennis met
inbegrip van de publicaties en het studentenaantal neemt bij wijze van
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spreken exponentieel toe net als de internationalisering. Dit heden zal de criminologie een aantal toekomstige uitdagingen aanreiken. Laat ons daarbij
het verleden niet uit het oog verliezen en ook durven stilstaan bij wat onze
voorgangers voor ogen hadden. De inspanningen van Léon Cornil en Nico
Gunzburg hebben de criminologie aan de VUB en de UGent van vandaag op
de sporen gezet en ze hebben ook internationaal hun stempel kunnen doordrukken.
Ook bij Sonja is het internationale nooit ver weg. Naast het Gents, het
Brussels en het Antwerps beheerst ze de Franse en de Engelse taal meer
dan perfect. In de vaste veronderstelling een aantal van haar internationale
opdrachten te vergeten kunnen we niet voorbij aan haar bijdragen als voorzitter van de European Society of Criminology en de Council for Penological
Cooperation bij de Raad van Europa, haar expertentaak bij het European
Committee for the Prevention of Torture, de redactieraden van Déviance et
Société en Punishment and Society. Tevens was ze actief in het Straus Institute
for the Advanced Study of Law and Justice van de New York University School
of Law en het Centre International de Criminologie Comparée van de Université de Montréal.
Al te vaak vergeten en minimaliseren (jonge) wetenschappers het gegeven
dat ze het voorrecht hebben gehad op de schouders te hebben kunnen staan
van reuzen die hen voorgingen in de Tuin van Akademos. Slechts door hen
konden ze verder kijken. Chris Eliaerts was dit zeker voor Sonja net zoals
ook Bart De Schutter dit was voor onszelf. Sonja, ook voor ons was je al als
assistent een reuzin naar wie we opkeken, van wie we veel hebben geleerd en
dit altijd in een vriendschappelijk kader. Als professor was je lid van onze
doctorale examencommissie en als collega’s aan de VUB en de UGent heb
je ons ook verder leren kijken. Onze uitdrukkelijke dank voor alle steun, het
gaat je meer dan van harte goed en natuurlijk ad multos annos.
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Hill Street Blues
Reflectie over de politie als
onderzoeksobject
Sofie De Kimpe
Professor, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel.

Schrijven in een liber amicorum voor Sonja Snacken betekent voor mij uiting
geven aan het respect dat ik voor Sonja voel, als collega maar ook als onderzoeker. Zowel in de faculteit als in de vakgroep zal Sonja Snacken gemist
worden. Ze kan als geen ander nuance brengen in het debat, zeggen waar het
echt om gaat, en vooral het is iemand die je geen lessen hoeft te lezen over
onderzoek doen en publiceren op internationaal niveau. Als jonge, net op de
VUB aangespoelde collega, viel het mij op hoe sterk het ‘penologisch onderzoek’ was uitgebouwd aan de VUB. Het was ook duidelijk dat Sonja daarin
een voortrekker is geweest. Uiteraard werkt dit ook bevruchtend. De wetenschappelijke visie van collega Snacken op de rol en de functie van de gevangenis in de maatschappij, de wijze waarop de actoren van de strafuitvoering
hun rol spelen in het strafrechtelijk beleid en er betekenis aan verlenen, zetten ons menigmaal aan het denken om politieambtenaren te vergelijken met
penitentiaire beambten, hun discoursen, wereldbeelden, selectie, rekrutering, opleiding, …
Wat me vooral inspireerde om iets te schrijven in haar ‘vriendenboek’,
is de wijze waarop Sonja Snacken omging met haar onderzoeksobject, haar
onderzoeksbiotoop. Geen gevangenis is haar vreemd. Ze kent het gevangenisbeleid, het instituut, de verschillende organisaties – elke gevangenis met
haar eigen cultuur en personeelsproblemen. In haar strijd voor een meer
menselijk bestaan van gedetineerden, is ze steeds kritisch geweest voor het
gevangenisbeleid, desondanks had ze een zeer goede verstandhouding en
vertrouwensrelatie met de mensen die er werkten en leefden. Bovendien,
zoals dit zo mooi gezegd wordt in de alom bekende netflixserie ‘Orange is the
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new black’: ‘Prisoners are not on the top of societies’ priority list.’ Wie het dus
wil opnemen voor deze groep ‘uitgeslotenen’ moet een olifantenhuid hebben.
In kort, kritisch onderzoek doen over de gevangenis en tegelijkertijd
medewerking vragen aan je werkveld om er onderzoekers te huisvesten, studenten stage te laten lopen, inzage te krijgen in dossiers etc., het is dansen op
een slappe koord. Maar daar kent Sonja letterlijk en figuurlijk heel veel van!

The Line of Duty
Criminologen zijn zoals alle sociaal wetenschappers sterk afhankelijk van
hun onderzoeksubject. Of je nu onderzoek wil doen in de gevangenis, bij
de politie of in de jeugdinstelling, telkenmale is er een wederzijds vertrouwen nodig tussen onderzoeker en onderzoekssubject opdat informatie kan
gedeeld worden. De vraag rijst: Hoe doen we dat dan bij de politie? En is dat
zo anders dan in de gevangenis?
Wie onderzoek wil doen naar de politie heeft de politie nodig. Politiemensen moeten ons toelaten om in hun documenten te kijken, hun gedrag
te observeren, mee te nemen op hun patrouille of in de combi. Ze moeten
ons willen vertellen hoe ze op straat beslissingen nemen, hun wereld beleven
en er betekenis aan geven. Kortom, de politie moet zich durven openstellen.
Dit vraagt heel wat vertrouwen, een moeilijk gegeven in een organisatie die
zeer gesloten karakteriseert en sterk doorspekt is van wantrouwen. In zowat
alle politieliteratuur (Reiner, 2000) wordt de politie dan ook omschreven als
een moeilijk te onderzoeken organisatie. De serie ‘The line of duty’ -die gaat
over de fictieve anti-corruptiedienst AC 12- laat zien hoe gesloten de politie
kan zijn. Vertrouwen opbouwen in de politieorganisatie vraagt inzicht in de
interne ‘line of duty’.
Ondanks haar dienstverlenende rol is de politie geen organisatie waar je
losweg binnenstapt. De politie is nog steeds een gesloten fort waar je meestal
niet verder komt dan de toegangspoort, het zgn. onthaal. Wie de politie
wenst te onderzoeken, heeft bijna altijd een ‘entree’ nodig om toegelaten te
worden tot de onderzoeksetting. Een zogenaamde ‘gatekeeper’ of insider
die je op weg helpt in het infiltratieproces en als vertrouwenspersoon kan
optreden wanneer er iets fout loopt. Wie politieonderzoek wil doen, kan dus
best over een substantieel politienetwerk beschikken. Het lijkt ridicuul, maar
een vaak terugkomend probleem is het persoonlijk kunnen aanschrijven van
politiemensen. Je vindt ze immers niet terug in een telefoonboek of op een
website. Politie geeft immers niet graag haar identiteit bloot. Zelfs in het politiezakboekje kan je geen persoonlijke e-mailadressen of telefoonnummers
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terugvinden. Een persoonlijke mail sturen vergt soms heel wat voorafgaandelijk speurwerk. Via centrale secretariaten of persoonlijke medewerkers kan
je soms een opstapje vinden, maar dan moet je hopen dat je niet op ‘de stapel’ komt te liggen. Ook dit draagt bij aan de geslotenheid van de organisatie.
Het Centrum voor Politiestudies (CPS) speelde in België een cruciale rol
in de ontsluiting van de politieorganisatie voor de wetenschap. Ondertussen bestaat deze organisatie meer dan 30 jaar en tot op de dag van vandaag
is het ‘de’ ontmoetingsplaats tussen politie en wetenschap. De CPS-studiedagen bevolken politiemensen van verschillende pluimage, korpsen en diensten. Omgekeerd leggen politiemensen er ook contact met onderzoekers en
externe partners. Als jonge onderzoeker maakte ik er kennis met de taal, de
geplogenheden, de symbolen, de rituelen en de etiquette van de politie. Het
CPS weet als geen andere organisatie bruggen te bouwen tussen politie en
onderzoekers, een plaats te creëren waar beiden elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en netwerken.
In de politieorganisatie speelt hiërarchie een belangrijke rol, waardoor
het belangrijk is bij het vragen van toestemming de formele hiërarchische
gezagslijnen te respecteren. Consulteer daarbij ook steeds de bestuurlijke en
de gerechtelijke overheden, maar doe dit nooit alvorens de korpschef op de
hoogte te brengen. Formaliteit en etiquette zijn heel belangrijk in het politielandschap. Zo onderging ik ooit een kruisverhoor, afgenomen door een
hoofdcommissaris, over het feit dat ik een korpschef had aangeschreven met
‘Beste’. Hij vond dat ontoelaatbaar, omdat dergelijke manier van aanschrijven wees op een te bevriende relatie met de korpschef in kwestie. Volgens
hem kon ik hierdoor geen objectiviteit meer garanderen voor mijn onderzoek.
Vertrouwen vragen aan de politie houdt in dat je ‘accountable’ bent over
de doelstellingen van het onderzoek, wat je wil meten en hoe. Het moet van
meet af aan duidelijk zijn wat ze kunnen verwachten van het onderzoek en
wat niet. Verder is het aanbevelenswaardig om ook ruimte te maken voor
een inbreng van de politie zelf in het onderzoeksproces. Wat zijn hun onderzoeksvragen? Deze manier van werken is sterk geëvolueerd doorheen de
afgelopen jaren. Waar vroeger het woord voldoende garanties bood om het
vertrouwen te krijgen van de korpsleiding, wordt vandaag veel meer gebruik
gemaakt van een afsprakenconvenant of een onderzoeksprotocol, waarin
ook heel duidelijk gedragsregels worden gedefinieerd. Niet altijd is dit om de
onderzoeker te beschermen, een politierapport kan immers ook repercussies
hebben voor de informanten.
Het politieberoep is natuurlijk een publiek beroep. Wanneer er iets
flink fout gaat, trekt dit snel de aandacht van de pers. Politiemensen eisen
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wetsgetrouw gedrag en respect van de burger, maar dit maakt dat de burger dit des te meer van de politie verwacht en gevoelig is voor excessief
gedrag van de politie. Politieschandalen die de buitenwereld vinden, tasten
het imago van de politie aan. Dit vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Negatieve berichtgeving kan daarom voor naweeën zorgen. Zo ervaarde
een collega uit Schotland hoe een politiechef ontslag diende te nemen na
de publicatie van haar onderzoeksrapport. De politie beseft dit, en kiest er
daarom ook vaak voor om negatieve informatie liever te verzwijgen of pas
naar buiten te brengen als er al een oplossing is gegeven. Hierbij wil ze zich
maximaal beschermen tegen een mogelijke vijandigheid van het publiek.
Korpschefs en leidinggevenden zijn in het algemeen zeer positief ten
aanzien van wetenschappelijk onderzoek en het toelaten van onderzoekers
in hun organisatie. Mits een aantal afspraken over voorafgaandelijke feedback aangaande de onderzoeksresultaten en anonimiteitsgaranties voor het
korps, kreeg ik quasi nog nooit een weigering tot medewerking. Echter, het is
wel verontrustend dat steeds meer leidinggevenden anticiperen op mogelijke
vijandigheid van het publiek door embargo’s op te leggen aan wetenschappelijke publicaties, stageverslagen of masterproeven. Dit kan soms ver gaan,
wat vragen oproept bij de juridische slagkracht van de openbaarheid van
bestuur en het hoge goed van het vrij onderzoek.
Echter, wie door de poort van de kazerne is geraakt, kan nog niet de
manschappen schouwen. Eens groen licht van de leiding, kan je mee de
straat op, maar dat wil nog niet zeggen dat de ‘streetcops’ je een zitje zullen
geven vooraan in de combi. De weerspannigheid voor het onderzoek kan bij
politiestraatwerkers groot zijn.

Wallander
De vele Scandinavische ‘crimiseries’ hebben allen gemeen dat ze zeer sterk
de politieskills in beeld brengen. Ze benadrukken het ‘Le nez des flics’syndroom: als zou iedere politieambtenaar over een soort zesde zintuig
beschikken om een moord of andere misdaad op te lossen. Om dit politieDNA te begrijpen, moet je één van hen zijn, zo wordt gezegd. Ervaring is alles
in de wereld van de politie, kennis is enkel relevant als het gaat om informatiedeling. Vanuit politieperceptie is het dus een illusie dat je als onderzoeker,
zonder ervaring, met enkel boekenwijsheid, dit DNA kan begrijpen en ontleden, laat staan verklaren.
En toch hopen we als politieonderzoekers het vertrouwen van de politieambtenaren te kunnen winnen. We hebben de ambitie om hun gedrag en
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beslissingspraktijken te observeren, te bevragen en te meten. We verwachten
dat ze zich na enige tijd authentiek zullen gedragen. Echter, hierbij kan het
nooit de intentie zijn van een onderzoeker om zich de politiecultuur eigen te
maken, om één van hen te worden. Veel belangrijker is het om de organisatiecultuur te kennen en te begrijpen opdat je met een bepaalde weerbaarheid
het veld zou kunnen betreden.
Zoals hoger gesteld, binnen de politieorganisatie heerst de idee dat je
enkel en alleen een goede politieman of -vrouw kan worden door ervaring.
Politieskills leer je op straat, niet op de politieschool. Binnen de politieorganisatiecultuur is de ‘stiel’ in die zin belangrijker dan ‘de kennis’. Bij politiemensen leeft eveneens de overtuiging dat wie wil onderzoeken hoe politiemensen
denken, werken en beslissingen nemen, mee de straat op moet. ‘Je moet er
zelf gestaan hebben om te weten wat ‘echt’ politiewerk is.’ In die zin schept
observatieonderzoek vaak veel meer vertrouwen dan interviewing.
Taal en woordgebruik, noem het ook discours, zijn zeer belangrijk in
het functioneren en de onderlinge communicatie van politiemensen. Politie
hanteert een eigen vakjargon en hierbij gaan ze er veelal van uit dat je dit
taaltje begrijpt. Tijdens mijn eerste werkweek bij de federale politie ontving
ik volgende e-mail: ‘Om 10.00 u. word je verwacht op een dircom+. Bereid je
goed voor want de CG, de DG’s, en vertegenwoordigers van VCLP zullen er ook
zijn. Mogelijks ook wat vragen over LO.’ Heel vaak gebruiken ze dus afkortingen, nummers van de wetsartikelen of interne richtlijnen, militaire termen,
enz. Wie het NAVO-alfabet hanteert, kan zeker een indruk maken tijdens
zijn verblijf in het politiewerkveld.
Naast taal vormen ook verhalen een belangrijk onderdeel van de politiecultuur. Het boek ‘Politieverhalen’ van Merlijn van Hulst (van Hulst, 2013)
toont de relevantie aan van politieverhalen in het doorgeven van politiecultuur. Politiemensen houden van vertellen. Ze praten graag en met heel veel
trots over wat ze tijdens hun loopbaan hebben gezien en meegemaakt. In die
zin schept het luisteren naar hun verhalen een band van vertrouwen.
Echter, minder fraai zijn de interne lasterverhalen. Het maakt deel uit
van de zogenaamde ‘canteen culture’: ‘The canteen is an arena of action
separate from the street, where in contrast to the latter officers act before an
audience of their peers.’ (Waddington, 1999, p.287). Vijf jaar werkervaring bij
de politie heeft ertoe geleid dat ik zeer beducht ben voor het interne roddelcircuit van de politieorganisatie. Dergelijke verhalen zijn vaak bedoeld om de
geloofwaardigheid en dus de slagkracht van een persoon onderuit te halen.
Ze zijn niet uniek, maar hebben steeds een strategisch doel en vallen moeilijk
te counteren. Ze raken aan de eer van de politiemens in kwestie, de achilles-hiel van iedere politieambtenaar. De roddels gaan ook ontzettend snel.
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Je vraagt je daarbij af hoe het komt dat informatiedeling dan zo’n probleem
kan zijn binnen de politieorganisatie.
Zoals gesteld benadrukken de Scandinavische crimiseries heel sterk de
onderzoeksvaardigheden van de politie. Hierbij zet men het politieverhoor
neer als het cruciale moment van het onderzoek. Ze illustreren hoe het verhoor vaak een spel is dat zich ontspint tussen twee partijen. Verhoortechnieken worden ingezet om te misleiden, leugens te ontdekken en mensen in
het nauw te drijven, met als ultieme doel de waarheid achterhalen. Politieonderzoekers vergeten dit nogal eens, maar politiemensen zijn in wezen ook
onderzoekers. We spreken van detectives, rechercheurs of speurders. Politiemensen hun job bestaat erin om mensen te bevragen, te verhoren en hun
intenties te achterhalen. Ze ontwikkelden daartoe speciale skills en technieken. Zet daartegenover een jonge onderzoeker dan kan je je terecht de vraag
stellen wie nu wie aan het interviewen is. Wie dus een politieman of -vrouw
wil interviewen, is best gewapend met een grote rugzak interviewvaardigheden. Zo kon ik ervaren hoe een interview met een Vlaamse korpschef, dat
normaliter ongeveer anderhalf uur duurde, al na twintig minuten voorbij
was. Hij antwoordde enkel met ja of neen en weigerde verder toelichting of
argumentatie te geven toen ik begon door te vragen. Achteraf bleek dit ook
een waardeloos interview. Ik was toen te timide en te weinig assertief om een
tegendiscours te ontwikkelen, wat wellicht ook weinig vertrouwen gaf aan
het gesprek.
Zoals reeds gesteld zijn discoursen belangrijke elementen van de politiepraktijk. Hiermee wil ik niet alleen wijzen op het belang van taal, maar evenzeer op de wereldbeelden, denkbeelden, verwachtingen etc. die zich achter het
gesproken woord verschuilen. Inzicht verwerven in de politiepraktijk, vraagt
ook inzicht in de discoursen die politiemensen hanteren om hun praktijken
te legitimeren. Hun zogenaamde self-legitimacy vertelt ons iets over hoe zij
invulling willen geven aan de maatschappelijke opdracht van de politie, hun
rol in de maatschappij. Gelet op hun interviewskills is het daarom belangrijk
om geen sec spel van vraag en antwoord te spelen wanneer je politiemensen
wil interviewen. Een politie-interview vraagt dialoog, reflectie, weerwerk en
confrontatie. Kortom, de interviewer speelt best advocaat van de duivel, dat
is immers het spel dat politieambtenaren zelf ook het best kennen.

The Shield
‘What happens in the police, stays in the police.’ De politie is een geheime
organisatie. Hun interne omerta is vergelijkbaar met die van de Siciliaanse
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maffia. De serie ‘The Shield’ toont zeer goed aan hoe de interne geheimhouding en onderlinge solidariteit tot buitensporige politionele wanpraktijken
leiden. Let wel, intern circuleren er soms heel wat verbijsterende verhalen
over buitensporig gedrag van collega’s, maar o wee diegene die dit aan de
buitenwereld bekend maakt. Deze zwijgcultuur wordt vaak vergeleken met
de omerta van de Siciliaanse maffia en wordt reeds ingelepeld op de politieschool.
Een belangrijk kenmerk van de politiecultuur is dus de onderlinge solidariteit en samenhorigheid, de teamspirit. Dit brengt met zich mee dat wie niet
ingewijd is in het blauwe uniform, steeds een buitenstaander blijft. In die zin
beschouwen politiemensen onderzoekers steeds als ‘not one of the guys1. Het
is beter dit te aanvaarden en je rol als onderzoeker daarbinnen te definiëren
en af te bakenen. In een poging om er toch bij te horen, nemen onderzoekers
soms deel aan ‘afterwork drinks’ of informele feestjes. Helaas loert hier soms
het gevaar van ‘going native’ om de hoek. Je kan het politiemensen niet kwalijk nemen dat ze graag een inkijk nemen in het privéleven van diegene die
dagelijks bij hen rondloopt. Zij stellen zich immers ook bloot aan de vragen
en de observaties van de onderzoeker. Wat is er dan gemakkelijker dan de
onderzoeker het gevoel geven dat hij/zij deel van de groep is door hem of
haar mee te nemen naar hun stamcafé? Alcohol maakt bovendien de lippen
los en zo kom je nog eens iets te weten. En politiemensen weten graag alles!
Samen ‘pinten pakken’ kan nogal de indruk creëren dat je loyaliteit verschuldigd wordt aan de groep. Anderzijds, niet meegaan, kan de indruk wekken
dat je iets te verbergen hebt, waardoor er dan weer wantrouwen vanuit de
groep ontstaat.
Politiemensen hebben ook een sterk morele houding (moral alignment)
jegens het handhaven van ‘de wet’, waardoor ze zichzelf soms in een sociaal
isolement plaatsen ten aanzien van hun publiek (Van der Poel, 198, p.145).
De wet is de wet en daarbij valt weinig begrip op te brengen voor diegenen
die de wet overtreden. Meer nog, wanneer een burger, in hun aanwezigheid
‘de regels’ overtreedt, wordt dit niet alleen aanzien als een wetsovertreding,
maar veelal ook als een aantasting van hun persoonlijk gezag en integriteit
(Westley, 1970 as cited in Van der Poel, 1982, p.145).
Deze sterke morele houding en hun trots voor het beroep bezorgen politieambtenaren soms lange tenen. Hierdoor is er soms weinig ruimte voor

1

Guys valt hier bijna letterlijk te nemen aangezien de peers in de politieorganisatie nog
vaak mannelijk zijn.
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reflectie. Ze kunnen moeilijk om met kritiek en hebben daardoor de neiging
zich ervan af te sluiten. Hier botsen we weer op die ‘eer’ van politiemensen.
Als onderzoeker wordt het je kwalijk genomen als door je toedoen de
deuren op het werkveld worden gesloten. Anderzijds wil je als onderzoeker
een waarheidsgetrouwe weergave presenteren van een geheime organisatie.
Of we kunnen net zoals Sari van der Poel Douglas citeren:
If the investigative research work has been done well, and the report done
truthfully, there will commonly be much in the report that members would
prefer were not revealed to the world this is especially true of settings that
involve conflicts, since their enemies can then use it against them.
(Douglas, 1976, p. 126 geciteerd in Van der Poel, 1982, p. 144)

Unbelievable
De serie ‘Unbelievable’ -gebaseerd op waargebeurde feiten- laat zien hoe
belangrijk gender is in politieonderzoek. In de serie gaan twee vrouwelijke
speurders op zoek naar de waarheid achter een reeks ‘vermeende’ verkrachtingen. Ondanks dat ze beide politiemensen zijn, botsen ze constant op de
‘hegemonic masculinity’ (Fielding, 1994 geciteerd in Horn, 1997 p. 298) aanwezig in de politiewereld. Het is verbijsterend te moeten zien hoeveel overredingskracht en bewijs deze vrouwen moeten inzetten alvorens dat er naar
hen geluisterd wordt. Dit is helaas ook het lot van politieonderzoekers. Op de
een of andere manier moeten vrouwelijke onderzoekers, veel meer dan mannelijke, hun competentie en vertrouwenswaardigheid bewijzen (Horn, 1997)
wanneer ze onderzoek doen in een politieorganisatie.
Hoewel er ondertussen heel wat vrouwen bij de politie werken en er heel
wat politieonderzoek wordt verricht door vrouwen, slagen politiemensen er
heel vaak niet in om zich genderneutraal te gedragen wanneer een vrouw de
werkvloer betreedt. Quasi al mijn vrouwelijke collega’s zijn getuige geweest
van één of andere vorm van vrouwelijke minachting, gaande van flauwe
seksistische grapjes tot vijandige en soms vernederende opmerkingen. Al in
1997 schreef Rebecca Horn dat vrouwelijke politieonderzoekers veel meer
dan mannelijke collega’s, hun competenties moeten bewijzen (Horn, 1997).
Onlosmakelijk resulteert dit in de conclusie dat mannen in die zin meer vertrouwenswaardig zijn dan vrouwen, wanneer ze de politieorganisatie betreden.
Na mijn doctoraatsonderzoek -waarin ik voornamelijk mannelijke korpschefs heb geïnterviewd- werd me gevraagd mijn onderzoekresultaten voor
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te stellen tijdens een post-academische opleiding aan de Universiteit Gent.
Tijdens het vragenmoment, stelde een korpschef mij in een bomvolle zaal
de vraag hoe ik kon bewijzen dat ik hem tijdens mijn interview niet had
verleid met mijn mooie ogen, waardoor hij niet in staat was geweest waarheidsgetrouw te antwoorden op mijn vragen. Of nog een ander voorbeeld. Ik
stelde volgende vraag aan één van mijn mannelijke respondenten: ‘Worden
bepaalde groepen in de maatschappij volgens u meer slachtoffer van criminaliteit?’ Zijn antwoord: ‘Ja ik geloof van wel, ik heb dat eens gelezen in een
wetenschappelijk onderzoek. Vrouwen worden meer slachtoffer en dat komt
omdat ze anders ruiken’.
Rebacca Horn (1997) weet in haar artikel ‘Not one of the boys‘ op zeer
herkenbare wijze uiteen te zetten hoe politiemensen vaak omgaan met
vrouwelijke onderzoekers. Ze onderscheidt daarbij vier typologieën, die
allen ook coping mechanismen in zich dragen. Het artikel verklapt dus ook
dat de vooroordelen van politieambtenaren ten aanzien van vrouwelijke
onderzoekers ook tegen hen gebruikt kunnen worden, eens je door hebt als
onderzoeker in welk hokje je wordt gestopt. De eerste categorie vrouwelijke
onderzoekers zijn diegenen die behandeld worden als een soort spion. Zo
een vrouw wordt aanzien als iemand die er mogelijks op uit is om het politiekorps in diskrediet te brengen. De tweede categorie zijn de onderzoekers
aan wie een traditioneel vrouwbeeld wordt opgehangen, zoals dat van een
secretaresse of verpleegster. Ze beschouwen de onderzoekster dan vaak als
incompetent, waardoor ze je aanwezigheid negeren. Bij de derde categorie
hebben politiemannen de neiging om vrouwelijke onderzoekers zeer vaderlijk te behandelen. In deze worden ze eveneens gezien als onschuldig, maar
ook als naïef en dus moeten ze beschermd worden. Tenslotte zijn er nog de
politiemannen die de versiertoer opgaan en die vrouwelijke onderzoekers
aanzien als een lustobject.
Tijdens mijn interviews met Vlaamse korpschefs heb ik me zowel spion,
als huisvrouw, als klein meisje als Brigitte Bardot gevoeld, maar dit is ondertussen twintig jaar geleden. Niettemin kwam ik recentelijk bij het nalezen
van het verslag van één van mijn doctoraatsstudenten de verwijzing naar dit
artikel van Horn opnieuw tegen. De vaststelling dat ook zij, twintig jaar later
deze verschillende onderzoekstypes heeft herkend, is op zijn minst een markante vaststelling.
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The Wire
Sinds de jaren zestig, bij het verschijnen van de eerste etnografische politieonderzoeken, heeft de politie als organisatie zich meer en meer opengesteld
voor wetenschappelijk onderzoek. Ondertussen zijn er bruggen gebouwd
tussen politie en wetenschap en is er wederzijds vertrouwen gegroeid tussen
beide werelden. Het CPS heeft in deze een belangrijke rol gespeeld. De laatste
jaren rijst de vraag of dat ‘opgebouwde vertrouwen’ geen afbreuk doet aan de
kwaliteit van fundamenteel politieonderzoek.
Guus Meershoek (Meershoek, 2019) stelt dat hoewel de politie toegankelijker is geworden, er vandaag veel minder baanbrekend onderzoek is dan
pakweg vijftig jaar geleden (Meershoek, 2019, p.45). Volgens hem wordt er
steeds minder interessant politieonderzoek verricht. Hij hekelt daarbij de
verkeerdelijk structurele inbedding en financiering van het Nederlandse
politieonderzoek, waardoor onderzoek ‘voor’ de politie plaats heeft moeten
ruimen voor onderzoek ‘over’ de politie (Ponsaers, Tange, & Van Outrive,
2009). Maar hij stelt ook dat de politie een soepele mecenas is voor de onderzoeker. In zijn analyse is hij hard voor onze generatie politieonderzoekers.
‘De vrijheid van onderzoek is een hoog goed, over de aantasting van die vrijheid kan je je met recht druk maken. Maar om van maatschappelijke betekenis te zijn dient vrijheid niet te worden verleend, maar ook te worden gebruikt.’
(Meershoek, 2019, p.46) Onderzoekers zouden volgens hem het maatschappelijk doel van politieonderzoek kwijt zijn geraakt.
Wie wel eens de Franstalige literatuur ter hand neemt, zal begrijpen wat
Meershoek bedoelt. Franse onderzoekers zijn veel strenger voor een weliswaar zeer repressieve politie. Didier Fassin (Fassin, 2019) is bikkelhard
voor het optreden van de Franse politie wanneer hij zegt: ‘The police are
the punishment!’. Anderzijds kan men niet ontkennen dat zijn stukken wel
reflectie brengen en voeding geven aan het debat.
Meershoek merkt terecht op dat de tijdsgeest, de sociale en politieke
context, in de jaren zestig en daarna, anders waren. Er ontspon zich een
legitimiteitscrisis rond het politieoptreden waardoor politici en ook burgers
kritisch waren voor de politie. Wetenschappers die zich kritisch opstelden
ten aanzien van de politie vonden hiervoor ook politieke en maatschappelijke ondersteuning. De vrijheid van onderzoek werd in die zin ook meer
gelegitimeerd en ondersteund vanuit de maatschappij en de politiek. De politieke tijdsgeest is vandaag wel anders. Bestuurlijke overheden trekken zelden de kaart van de burger wanneer deze slaags is geraakt met de politie.
Hierbij worden ze gesteund door politievakbonden, leidinggevenden en de
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‘mainstream’ publieke opinie. Het vraagt dus ook heel wat politieke moed
om kritiek te geven op de ‘helden’ van onze maatschappij.
Bijkomend, in de jaren zeventig en tachtig, eerst in Nederland, maar
daarna tevens in België, is er ook vanuit de politie zelf vraag naar verandering ontstaan, naar een meer legitiem politieoptreden. In Nederland,
veel meer dan in België, zijn een aantal politiemensen overgestapt naar de
academische wereld waar ze voornamelijk onderzoek verrichten naar de
maatschappelijke betekenis van de politie. Cyrille Fijnaut, om er maar één
te noemen, werkte ook bij de politie vooraleer hij zijn academische carrière
begon. In België, startten eind jaren ‘80 heel wat korpschefs van de gemeentepolitie en een aantal toplui bij de rijkswacht een opleiding aan de universiteiten. Deze politiemensen ontwikkelden een ruimere maatschappelijke blik
op politiewerking. Ik stel vast dat die generatie vandaag op pensioen gaat. De
nieuwe generatie politiemensen lijkt deze emancipatie niet meer te maken
en ziet veeleer brood in beleidsonderzoek, bedrijfsbezoeken en leiderschapstrainingen. De huidige bestaande politienetwerken zijn in de ban van toekomstscenario’s, risicobeheersing, intelligence-led-policing en predictive
policing.
Binnen de politie heerst de opvatting dat onderzoek gegevens moet opleveren die relevant zijn voor de organisatie, moet bijdragen tot de efficiëntie
van de organisatie. De nadruk ligt op evaluatiestudies en niet op maatschappelijke vragen zoals: Draagt politie bij tot de veiligheid in de samenleving?
Hoe is het gesteld met het vertrouwen in de politie in de samenleving? Wat
weten we over politiegeweld? Wat weten we over racisme? Hierdoor dreigt de
studie van de politie niet meer te vertrekken vanuit haar maatschappelijke
opdracht, vanuit het maatschappelijk perspectief op de politie (Meershoek,
1999). De politie dreigt hierbij haar tegenspraak te verliezen.
De reden waarom iedereen de serie ‘The Wire’ moet gezien hebben, is
omdat ze zeer goed weergeeft dat twee werelden die diametraal tegenover
elkaar staan, politie en misdaad, hun eigen verhaal hebben, hun eigen discours. De serie doet je twijfelen over ‘wiens kant je nu moet kiezen’. In deze
strijd over ‘whose side are you on’ is het een illusie dat je de beide kanten kan
verzoenen. Ik ben het eens met Guus Meershoek wanneer hij zegt dat politieonderzoekers de problemen van de politie niet kunnen oplossen, maar ze
kunnen daarentegen de politie wel inzichten geven vanuit de samenleving.
Hun aanmoedigen tot reflectie door hen de spiegel voor te houden van de
‘andere’. Het is aan de wetenschap om deze taak op te nemen, en het is aan
de politie om zich te emanciperen van haar eigen door wantrouwen gedomineerde cultuur en zich open te stellen voor de maatschappelijke inzichten.
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Binnen het penologisch onderzoek is het duidelijk waar Sonja Snacken
voor staat, wiens kant ze binnen de muren van de gevangenis in beeld heeft
gebracht, voor wie ze openlijk strijd heeft geleverd, en ook een gerenommeerde prijs kreeg. Ze koos systematisch voor kwalitatief onderzoek ‘in situ’,
waarbij de gevangenis niet de gemakkelijkste onderzoeksomgeving is. Ook
hier zijn de toegangspoorten hoog, de formaliteiten omvangrijk, de geheimen moeilijk te ontsluieren en is het testosteron hoog. Bovendien was ze één
van de weinige vrouwelijke professoren van haar generatie. Sonja Snacken
heeft hier mogelijks ook een persoonlijke weg in afgelegd, maar ik kan me
niet van de indruk ontdoen dat ze met haar onderzoek ook een stuk openheid heeft gebracht in de sector zelf. Ze was volgens mij een belangrijke
bruggenbouwer tussen de wetenschap en het werkveld. Telkenmale ik op
radio een interview hoor met een gevangenisdirecteur, ben ik aangenaam
verrast over de progressieve en kritische standpunten van deze mensen. De
inzichten van het penologisch onderzoek lijken mij -veel meer dan in het
politielandschap- te zijn geïntegreerd in het werkveld. Ik ben ervan overtuigd dat collega Snacken hier een belangrijke rol heeft in gespeeld. Ik durf
te besluiten dat Sonja emancipatie bracht in de academische mannenwereld,
maar evenzeer in de mannelijke gevangeniswereld.
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Innemende verontwaardiging
Wim Distelmans
Em. Professor, Onderzoeksgroep Supportive & Palliative Care,
Vrije Universiteit Brussel en compagnon de route.

Sonja en ik kennen elkaar exact vier decennia. Ons eerste contact staat
nog als een dia in mijn geheugen gegrift. In een Antwerpse snackbar – de
Panaché of De Rolmops – in de nog niet autoloze Statiestraat dichtbij De
Keyserlei. We hadden via onze partners voor het eerst samen afgesproken. Ze
zat aan een tafeltje met haar gekende lieve glimlach – hoofd lichtjes schuin
gehouden – en gaf de indruk uit te kijken naar deze ontmoeting. De avond
verliep erg ongedwongen in een plezante sfeer, zeker voor herhaling vatbaar.
We deden dat dan ook talloze keren opnieuw, waarbij de ontmoetingen zich
niet meer tot avondlijke etentjes beperkten, maar verder uitgroeiden tot typische activiteiten van een vriendschappelijke ‘inner circle’. Van verjaardagen,
over nieuwjaarsvieringen naar – zeker niet te vergeten – gezamenlijke skivakanties … Later nog aangevuld met gedenkwaardige weekendjes, reeds in
aanwezigheid van de intussen geboren kinderen: Sonja’s dochter Manon en
mijn zoon en dochter Max en Thaïs. Veel fantastische herinneringen blijven
hieraan over, zoals haar onnavolgbare skistijl – Sonja slaagt erin als een volleerde ballerina op de skipistes naar beneden te ‘dansen’ – maar ook de ontelbare nachtelijke gesprekken in het Duits met Brunhilde, eigenares van ons
obligaat logement in Bregenzerwald. Gedachtewisselingen die wegens onze
beperkte kennis van de voertaal en het consumeren van gemiddeld een liter
Poire Williams per avond als erg diepzinnig kunnen omschreven worden.
Bescheiden als ze is weidde Sonja immers nooit ongevraagd uit over haar
professionele wereld en activiteiten. Ik onthield vaag uit een kort gesprek op
de skilift dat ze ‘met gevangenissen’ bezig was. Blijkbaar toch wel op een erg
betrokken en intensieve manier gezien deze ‘bezigheid’ aanleiding gaf tot
een doctoraat in 1985 en het haar een jaar later – ze was toen nauwelijks dertig jaar – een leeropdracht als professor aan de VUB opleverde. Omgekeerd
moet ik toegeven dat ik ook weinig mededeelzaam was over mijn beroepsmatige uitdagingen. Hoewel onze jarenlange contacten altijd erg prettig
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verliepen en waar ik graag naar uitkeek, lieten we blijkbaar – om welke reden
dan ook – niet altijd het achterste van onze tong zien. Mutuele narcistische
zelfbescherming? Wie zal het zeggen. Bestaat dat uiteindelijk niet in veel
intermenselijke relaties?
Een keerpunt was La Faurie. Een magische plek in de périgord dichtbij
Sarlat. Zoals Sonja geregeld grapt: ‘mijn half dorp’. Een oude boerderij met
aanpalende schuren, gelegen op een heuvel en 360 graden rondom niets dan
groene glooiingen en prachtige bossen. Ze had het samen met haar partner
gekocht in 2001, er zowat tien jaar intensief in gewerkt met als kers op de
taart de ombouw van de oude tabaksschuur tot een prachtige loft. Het was
bedoeld als ontmoetingsplek voor ‘de vrienden van La Faurie’. Ontelbare
gelijkgezinden, kennissen en passanten zijn er sindsdien verbleven. Ik had
het voorrecht vanaf het begin, ieder jaar tijdens mijn verblijf, de evolutie van
de werkzaamheden van dichtbij te hebben kunnen observeren.
Memorabele dagen, prachtige zonsondergangen vanop het vaak te heet
maar schitterend terras, ontelbare liters rosé van buurman Rigal, Ricard als
efficiënt medicijn voor de vertering van de toch wel indrukwekkende maaltijden uit de ‘cuisine périgourdine’. De tuin van Eden waar Sonja, naar eigen
zeggen ‘tot rust komt’, en ook haar talloze gasten zich ongedwongen kunnen ontspannen. ‘Alles kan, niets moet’ was en is nog steeds de leuze van La
Faurie, waarbij niemand iets wordt opgedrongen en iedereen zijn goesting
doet: van (lang) uitslapen, tot de keuze van het ontbijt, de dagindeling, naar
welk marktje al dan niet samen wordt gegaan, welk eten er wordt bereid,
welke wijn er wordt gedronken en naar welke film op groot scherm in open
lucht of in de loft wordt gekeken. Georges, onze schitterende huissommelier, deed een paar vruchteloze pogingen om in deze ‘chaos’ toch wat orde
te brengen. Zomers lang stelde hij voorzichtig voor een ‘beginselverklaring’ op te stellen die komaf zou maken aan de buitenissige gedragingen
van ons zootje ongeregeld. Maar in feite stond hij er zelf niet achter. Zijn
voorstel werd bovendien nooit opgepikt en ook niet de door hem vooropgestelde ‘groepsleider’ die een nieuwe ‘bewindvoering’ moest teweeg brengen. Door het gevoel van tijdloosheid en ongedwongenheid ontstonden nu
wel regelmatig diepgaande gesprekken. Eén van eerste gedachtewisselingen
ging over het onderscheid tussen atheïsme en agnosticisme. Het was tevens
een ken-tering in de aard van de vriendschap tussen Sonja en mij omdat we
over veel aangelegenheden blijkbaar dezelfde mening hadden. Ik kreeg hierdoor ook geleidelijk meer inzicht in Sonja’s professionele leefwereld. Nadien
volgden andere, meer persoonlijke gespreksonderwerpen. Waarom ze zo
gedreven en verontwaardigd bleef. Vooral rond onrecht en mensenrechten
met bijzondere aandacht voor het lot van gedetineerden en geïnterneerden.
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Een maatschappelijk erg relevant, maar zeker geen populair onderwerp. Hoe
ze zich niettemin hierin al meer dan veertig jaar onwrikbaar heeft vastgebeten. Stilaan werd het me duidelijk – ondanks haar volgehouden discretie en
ingetogenheid – hoe Sonja een erg indrukwekkende professionele reputatie
had verworven. Ze wordt algemeen beschouwd als nationale als internationale expert ter zake met allerlei excellentieprijzen – teveel om op te noemen
– en ere-doctoraten als resultaat. En hoe trots ze is op haar allereerste (twee)
doctorandi: Kristel die intussen vanuit de VUB internationaal erg befaamd
is geworden en Hilde die in Perth een gelijkaardige vermaardheid heeft opgebouwd aan de University of Western Australia.
Deze fundamentele maatschappelijke bewogenheid mondde finaal
ook uit in een gezamenlijke professionele activiteit. Haar inzet voor wat er
zich diepmenselijk afspeelt achter de gevangenismuren en mijn belangstelling voor patiëntenrechten, wars van paternalisme en betutteling, toonden
immers veel raakpunten. Door het uitwisselen van ervaringen en casuïstiek
merkten we sterke overeenkomsten tussen de ons vertrouwde instituties:
enerzijds de gevangenissen en anderzijds de zorginstellingen. Fascinerend
genoeg om verder wetenschappelijk te onderzoeken. Na deze vaststelling
voegde Sonja – zoals steeds – onmiddellijk de daad bij het woord. Terwijl we
ergens in Parijs samen aan een bistrotafeltje zaten, schreef ze in één van haar
gekende notaboekjes de hoofdlijnen vliegensvlug neer. Zo ontstond op een
kladje papier de eerste conceptnota. Deze notitie zou uiteindelijk uitmonden
in drie doctoraten, wat ook weer geheel haar verdienste is.
We delen nog een ander enthousiasme, namelijk immense affectie voor
Brussel. Zowel voor Sonja als voor mij staat deze – onze – stad symbool voor
verworven vrijheid en zelfbeschikking. Brussel is ook de poort naar Europa
en een schitterende proeftuin voor diversiteit en een multiculturele samenleving. We kwamen meer dan veertig jaar geleden respectievelijk vanuit Gent
en Antwerpen hier op kot omdat we weloverwogen aan de VUB wilden studeren en raken hier uiteindelijk niet meer weg.
Het is niet moeilijk om enorm respect te hebben voor Sonja. Voor de
innemende manier waarop ze in het leven staat, voor alles wat ze tot hiertoe heeft verwezenlijkt, voor wat ze voor anderen betekent met groot respect voor andermans mening en voor de aangename, maar assertieve wijze
waarop ze haar gedachtengoed verdedigt. Ze is bovendien een mooie vrouw,
niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Ik ben dus niet alleen trots maar ook
erg dankbaar dat zij uiteindelijk mijn partner is willen worden.
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Age matters, but how?
Over Sonja Snacken, mensenrechten
en leeftijd
Els Dumortier
Professor, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel

‘Aging is an extraordinary process where you become the
person you always should have been’ (David Bowie)

De eerste ontmoeting
‘De duivel schijt altijd op de grootste hoop’ is één van de teksten (en vermoedelijk één van de enige) die ik me nog helder herinner uit mijn rechtenopleiding in de jaren negentig. De inhoud van deze tekst, en breder het vak
rechtssociologie, waren voor mij een ware eye-opener. Na jaren van intens
studeren over wat het recht zegt, bleek er in de opleiding rechten van de
VUB ook ruimte te zijn om het recht binnen zijn maatschappelijke context
te bestuderen, met veel aandacht voor het maatschappelijke on-recht dat in
recht aanwezig is. Er bestond zelfs een hele opleiding aan de faculteit rechten met focus op de sociale, psychologische, politieke en historische context
van het (straf)recht: de tweejarige opleiding tot licentiaat in de criminologie. Voor afgestudeerde rechtenstudenten, zoals mezelf, kon het zelfs in één
jaar. Na het volgen van rechtssociologie in mijn laatste jaar rechten, was mijn
beslissing dan ook snel genomen en schreef ik mij enthousiast in voor deze
éénjarige licentie in de criminologie. Het was een keuze die mijn levenspad
fundamenteel zou beïnvloeden.
De toenmalige titularis van rechtssociologie die, met gepaste glimlach, de
tekst over ‘de duivel schijt…’ toelichtte, was een vlotte spreekster van middelbare leeftijd, met een opmerkelijke synthesegeest. Het stellen door studenten van (laat ons hopen) kritische vragen, kon ook steeds het begin inluiden
van een geanimeerd debat waar Sonja haar argumenten pro en contra met
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gemak uit haar mouw schudde. Hoewel Sonja later uitgroeide tot een internationaal gerenommeerde onderzoekster, roepen mijn eerste herinneringen
aan haar toch steeds het beeld op van een begenadigd en enthousiasmerende
lesgeefster.

Mensenrechten voor (maar niet door) kinderen
Later, na mijn criminologie studies, ontmoette ik Sonja als collega aan de
vakgroep criminologie van de VUB en werkten we onderzoeksmatig samen.
Als jurist-criminologen waren en zijn we allebei in (de praktijk van) mensenrechten geïnteresseerd. Mijn samenwerking met ‘den baas, toenmalig voorzitter van de vakgroep Chris Eliaerts, zorgde er echter voor dat mijn focus
steeds meer op mensenrechten van kinderen en jongeren kwam te liggen.
Mijn interesse voor kinderrechten en de Children’s Rights Movement nam
definitief een aanvang. Sindsdien zit ik echter met een dilemma waar ik
moeilijk uit geraak en dat ik jou, Sonja, graag even voorleg.
Aan de ene kant is het in rekening brengen van leeftijd in het mensenrechtelijke arsenaal, volgens mij, erg belangrijk. Kinderen en (in minder
mate) jongeren zijn immers afhankelijk van volwassenen. Ze hebben nood
aan voedsel, opleiding, beweging, uitdagingen, enzovoort. Kinderen en jongeren hebben bovendien minder ervaring in en met het leven en zijn nog
volop in ontwikkeling. Een gelijke behandeling op vlak van bijvoorbeeld het
strafrecht zou dan ook fundamenteel onrechtvaardig zijn met alle desastreuze gevolgen van dien. Vandaar ook dat kinderrechten verschillende
positieve verplichtingen aan lidstaten opleggen (en dat in tegenstelling tot
klassieke, eerste generatie mensenrechten) zoals het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting, het voorzien van onderwijs, vrije tijdsbesteding
en gezondheidszorg, het inrichten van een apart jeugdrecht waar kinderen
niet aan volwassen repressie worden onderworpen, enzovoort.
Aan de andere kant echter bevestigt deze ‘apartstelling’ van kinderen op
mensenrechtelijk vlak de bestaande dichotomie tussen volwassenen en nietvolwassenen. Kinderen zijn nog geen volwassenen. Het zijn ‘not yets’ zoals
Eugeen Verhellen het treffend verwoordde. Ze zijn nog niet ‘the one’ (met
de geprefereerde machtspositie in de maatschappij) maar wel ‘the other’.
In die zin (her)bevestigt de kinderrechtenbeweging de afhankelijkheid van
kinderen en jongeren ten opzichte van volwassenen en versterkt ze eventuele
paternalistische reflexen waarbij volwassenen voor en in de plaats van kinderen beslissen, weliswaar ‘in their best interests’ (zie art. 3 IVRK). Is het bijvoorbeeld niet ironisch dat aan het gerenommeerde Internationale Verdrag
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voor de Rechten van het Kind (1989) geen enkel kind heeft meegewerkt? Het
opstellen en afkondigen van het IVRK doet dan ook terugdenken aan het
18de-eeuwse Verlicht Despotisme: ‘alles voor de kinderen, niets door de kinderen’ (vrijelijk geïnspireerd door Keizer Jozef II van Oostenrijk).
De laatste jaren komen de gevolgen van deze scheef getrokken machtsverhoudingen tussen volwassenen en kinderen/jongeren steeds duidelijker aan
de oppervlakte. Ik denk bijvoorbeeld aan het beleid (of het gebrek daaraan)
rond klimaatverandering. Hoewel kinderen het meest de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering zullen moeten dragen, hebben zij hierover
het minste te zeggen en stemmen mogen ze al zeker niet. Zelfs betogen tegen
het gebrek aan klimaatbeleid tijdens de schooluren is moeilijk voor kinderen en jongeren, wetende dat er een schoolplicht bestaat die geruggensteund
wordt door een arsenaal aan beschermende maatregelen die met dwang kunnen opgelegd worden (indien nodig: een gedwongen verblijf in een jeugdinstelling).
Ook bij de corona-uitbraak trokken kinderen en jongeren weer aan het
korste eind. Hun scholen bleven heel lang gesloten, ook al was het vrij snel
duidelijk dat kinderen niet de motor zijn van de epidemie, dat zij weinig kans
hebben om ernstig ziek te worden en dat zij, tijdens periodes van quarantaine, een verhoogd risico op huiselijk geweld en ontwikkelingsachterstand
lopen. Tegelijkertijd groeide de maatschappelijke ongelijkheid en exclusie
van bepaalde groepen kinderen en jongeren. Klein behuisd, groot gezin,
geen tuin, geen computer, … het moet je maar overkomen als kind in quarantaine.
Opmerkelijk, in deze tijden van corona, was dat niet alleen de mensen
van jonge leeftijd maar ook die van oudere leeftijd aan hun lot werden overgelaten (in het bijzonder in de woorzorgcentra). Johan Leman pleitte zowaar
voor een Ouderenrechtencommissaris naar het voorbeeld van de Vlaamse
Kinderrechtencommissaris. Zijn voorstel deed mij denken aan onze laatste
gesprekken over het vraagstuk van oudere mensen in de gevangenis. Moeten ook oudere mensen in bijvoorbeeld het gevangeniswezen over specifieke
(mensen)rechten beschikken? Als we de Verenigde Naties mogen geloven
is dat, in tijden van groeiende discriminatie en stereorypering op basis van
leeftijd (ageism), dringend nodig. Daarom ook promoten zij de internationale goedkeuring van de Convention on the Rights of Older Persons.
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Conclusie: age matters, but how?
Dat mensenrechten leeftijd expliciet benoemen en gebruiken (in de vorm
van kinder- of ouderrechtenverdragen) om ageism aan te pakken, lijkt, op
het eerste zicht, de evidentie zelf. Immers, net zoals gender en ‘ras’, speelt ook
leeftijd een cruciale rol bij het optreden van maatschappeljike ongelijkheid
en exclusie. Van oudsher beogen grond- en mensenrechten om machtsongelijkheden te benoemen en te bestrijden. Maar grond- en mensenrechten
kunnen bestaande machtsverhoudingen en ongelijkheden ook bevestigen en
legitimeren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het kinderrechtenverdrag van
1989 dat niet door kinderen (mee) werd opgesteld en ook geen stemrecht of
andere politieke hefbomen voor min 18-jarigen voorziet. Ik denk ook aan het
13de amendement van de grondwet van de Verenigde Staten dat sinds 1865
expliciet slavernij verbiedt (een kaakslag voor het ‘white supremacy’ denken
en doen), maar daar onmiddellijk aan toevoegt: ‘except as a punishment for
crime’. Die uitzondering zorgt er in tijden van mass incarceration voor dat
het toch vooral Afro-Amerikanen zijn die in servitude leven. Kortom, ook
wat betreft leeftijd, blijft de vraag hoe ‘leeftijd-georiënteerde mensenrechten’
kunnen en moeten bijdragen aan de strijd tegen, in casu, ‘adult supremacy’.
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Compagnon de route
Christian Eliaerts
Em. Professor, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel

Wat volgt is een korte herinnering aan vervlogen tijden, uiteraard, zoals het
een grijsaard past, met een nostalgisch tintje. Toen de vakgroep criminologie
nog ‘School voor Criminologische Wetenschappen Léon Cornil’ heette, deed
Sonja Snacken in 1979 haar intrede als navorser (in officiële teksten was er
nog sprake van ‘speurder’) voor een onderzoeksproject over ‘De korte gevangenisstraf’, waarvan ik de promotor was, en gefinancierd door de nog jonge
Onderzoeksraad van de VUB. Ik had haar opgemerkt als assistent Strafrecht
(bij Prof. H.Bekaert) omdat zij een uitstekend schriftelijk werk had gemaakt.
Ik vroeg Sonja dus met mij in zee te gaan: soms neemt een mens wijze beslissingen… We hebben immers vele watertjes doorzwommen sindsdien. Voor
mij was ze een ‘compagnon de route’: samen hebben we veel beslissingen
voorbereid en genomen die het onderwijs en het onderzoek van de vakgroep
criminologie hebben gestuurd.
Sonja en Chris: collega’s van het eerste uur
Steeds was zij bereid vele taken op te
nemen, en dat waren er nogal wat toen het
programma hervormd werd, de studenten
toenamen en er meer en meer medewerkers
verschenen. Zij deed dat nochtans met iets
wat ik ‘rustige vastheid’ zou willen noemen, mocht mij dat niet doen denken aan
een minder aangename verschijning. In
het begin waren we nog te gast bij prof. De
Schutter en zijn secretariaat (zie hieronder),
nadien hebben we een steeds groter beslag
gelegd op de lokalen in gebouw B, niet
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altijd tot genoegen van de faculteit Rechten, die criminologen toch lang als
vreemde wezens beschouwde.

Sonja en de groep van Bart De Schutter

Uiteindelijk kwam er een grote vakgroep tot stand, waarvan meerdere medewerkers doorstroomden naar het ZAP (zie hieronder).

Sonja en de vakgroep criminologie in vroegere tijden
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Deze vakgroep kreeg trouwens uitstekende beoordelingen van de visitatiecommissies, waarop ik nog steeds erg trots ben.
De samenwerking met Sonja betrof in de beginjaren vooral het penologische domein, waarop ikzelf het eerst wetenschappelijk actief was, met een
doctoraat over rechten van gedetineerden en de opvolging van prof. Paul
Cornil voor de cursus ‘Strafkunde’ (later penologie). Ik durf te beweren dat
ik toch voor een zekere beïnvloeding heb gezorgd, want na haar uitmuntend
doctoraat in 1985 is Sonja verder haar weg gegaan op dit domein en een nationaal en internationaal gerespecteerd expert geworden inzake penitentiair
recht en strafbeleid. Details geef ik hier niet, dat is voor de ‘laudatio’ van
haar opvolger(s)… Die internationale erkenning dankt Sonja aan haar vlotte
meertaligheid in woord en geschrift, maar natuurlijk in de eerste plaats aan
haar brede wetenschappelijke belangstelling over de grenzen heen en de
samenwerking met meerdere buitenlandse collega’s. Voor haar uitmuntend
wetenschappelijk onderzoek heeft ze meerdere prestigieuze onderscheidingen gekregen. Goed voor de uitstraling van onze vakgroep, goed voor de
aanwerving van meerdere jonge vorsers die later ook onderwijsopdrachten
konden overnemen. Met veel plezier heeft zij dan ook een groot deel van de
administratieve opdrachten in faculteit en universiteit aan mij overgelaten,
mijn ego strelend door mij consequent ‘baas’ te blijven noemen, hierin nagevolgd door de groep (veelal vrouwelijke) medewerkers, die hiermee volgzaamheid veinsden. Als er dan toch eens een verzet dreigde te ontstaan, heeft
zij met haar gekende minzaamheid aan die medewerkers de juiste interpretatie van het concept ‘verlicht despotisme’ duidelijk gemaakt…
Ondanks haar prachtige carrière en breed gedragen waardering is Sonja
altijd bescheiden gebleven: niets te merken van een groot ego dat als een
virus vele academici besmet. Een vleugje perfectionisme heeft haar geruime
tijd zelfs wat onzekerheid bezorgd, waardoor ik soms een duwtje in de rug
moest geven. Maar dat is lang geleden. Altijd beleefd en vriendelijk, en bereid
tot luisteren, maar zij zal zo helder en overtuigend argumenteren dat je tot
het inzicht komt dat een andere visie aan je gebrek aan kennis te wijten is.
Dit gebeurt met zoveel charme dat boosheid wegsmelt; bovendien is ze zelf
niet (openlijk) kwaad te krijgen. Die opmerkelijke beheersing verdwijnt wanneer Sonja aan het dansen slaat; wie ooit het geluk had dit mee te maken
was getuige van een uitbarsting van energie en emoties, waarbij Spaanse flamenco dames houterig lijken.
De toewijding, de tomeloze inzet waarmee Sonja de vakgroep criminologie gediend heeft, heeft weleens gezondheidsproblemen opgeleverd, eigen
ook aan binnenvetters. Maar een dreigender boosdoener werd gelukkig afgewend. Maar we weten dat een universitaire topper dikwijls op de rand van
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het aanvaardbare balanceert, al is ‘professor’ volgens sommigen de enige
functie in het onderwijs die niet in de lijst van de zware beroepen thuishoort.
Wanneer zij weer eens bleekjes aan een peertje zat te knabbelen, vroeg ik
haar toch wat meer te eten…
Beste Sonja, het afscheid zal je, zoals voor ons allen, toch wel zwaar vallen vrees ik. De universiteit is immers je biotoop, de wetenschapsbeoefening
je ‘natuurlijke’ interesse en activiteit. Wellicht heb je nu meer tijd voor cultuur, in het bijzonder je passie voor (klassieke) muziek. Ik prijs me gelukkig
dat jij zovele jaren mijn ‘compagnon de route’ was. Ik ben er trots op dat we,
uiteraard samen met andere collega’s, een vakgroep hebben kunnen opbouwen die niet moet onderdoen voor deze van ‘grote’ universiteiten. In de loop
der jaren zijn we niet alleen collega’s, maar ook vrienden geworden. Er was
altijd een groot vertrouwen, veel woorden hadden we niet nodig om elkaar te
begrijpen. Spijtig dat de toffe tijd op onze VUB voorbij is, maar dat zal ons
niet beletten onze vriendschappelijke banden verder aan te halen!
Bedankt voor je steun al die jaren, die was onmisbaar om ‘alles’ vol te
houden!
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Mensenrechten: een seculiere religie
met juridische koevoeten?
Serge Gutwirth en Paul De Hert
Professoren, Faculteit Recht en Criminologie, Vakgroep Metajuridica,
Onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society, Vrije Universiteit Brussel.

‘Les droits de l’homme sont des axiomes : ils peuvent sur le marché
coexister avec bien d’autres axiomes, notamment sur la sécurité de la
propriété, qui les ignorent ou les suspendent encore plus qu’ils ne les
contredisent … Quelle social-démocratie n’a pas donné l’ordre de tirer
quand la misère sort de son territoire ou ghetto’
G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?
Editions de Minuit, Paris, 1991, 104
‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in’
Leonard Cohen

Het oeuvre van onze fijne collega Sonja Snacken heeft in de loop van de jaren
’90 een duidelijke wending genomen, waarbij zij aan haar beheersing van het
penologische vakgebied een bijkomende juridische dimensie heeft gevoegd,
met name de bescherming van de rechten van de mens. Dit heeft geleid tot
een overtuigd en uitgesproken wetenschappelijk onderbouwd humanistisch
activisme waarin de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van van hun vrijheid beroofde personen, een cruciale plaats heeft gekregen. Wij zijn wellicht en enigszins aan deze wending medeplichtig omdat
we hierover samen met haar, of afzonderlijk met haar, onderzoek verricht
en publicaties gepleegd hebben, en dit vanuit een verwant perspectief.2 In
2

P. De Hert, S. Gutwirth, S. Snacken & E. Dumortier, ‘La montée de l’Etat pénal: que
peuvent les droits de l’homme ?’, in Y. Cartuvels, H. Dumont, Fr. Ost, M. Van De
Kerchove & S. Van Drooghenbroeck (Eds), Les droits de l’homme: bouclier ou épée du
droit pénal ?, Publications des FUSL/Bruylant, Bruxelles, 2007, 235-290: S. Gutwirth
& S. Snacken, ‘Hoeveel onrechtmatigheid is onmenselijk of vernederend ? Noot bij
Aerts t. België, E.H.R.M. 30 juli 1998’, ICM-Jaarboek Mensenrechten 1998-2000, Ant-
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wat ongetwijfeld één van haar belangrijkste geschriften is, het samen met
Dirk van Zyl Smit geschreven referentiewerk, Principles of European prison
law and policy. Penology and human rights, veruiterlijkt het hoofdstuk over
mensenrechten in een democratische rechtsstaat een vruchtbare en heerlijke
interactie met ons werk.
Zelfs al bleek uit een aantal gemeenschappelijke publicaties dat de mensenrechten duidelijk hun limieten hebben,3 en dat dit nog een stuk scherper blijkt als ‘menselijke waardigheid’ eerder dan ‘vrijheid’ in dit kader ten
tonele verschijnt, toch heeft Sonja op dat vlak nooit ingebonden. Haar ‘radicaal humanisme’ (dixit herself ) steunt op de mensenrechten, en dan vooral
op de mensenrechten zoals die in het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) zijn verwoord en verder worden
geconcretiseerd door het Hof van Straatsburg, met uiteraard een toespitsing
van de aandacht op kwesties van vrijheidsberoving en op de werking van het
Europees verdrag voor de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen, een werking die zij als bevoorrechte getuige van
binnen en van buiten kent, en als geen ander in de vingers heeft. Het feit dat
dit verdrag een tastbaar preventief dispositief op locatie opzet, waarin zij ook
daadwerkelijk gewerkt heeft, maakt dit mensenrechteninstrument evenwel
atypisch en in elk geval erg doortastend vergeleken met de grote meerderheid teksten van het internationaal mensenrechtenrecht, wat misschien haar
mensenrechtenhumanisme nog versterkt heeft.
In voorliggende hulde willen wij het gesprek en de discussie met Sonja
verderzetten op het vlak van de mensenrechten en de democratische rechtsstaat.4 Maar onze standpunten zullen een stuk minder optimistisch zijn.
Geïnspireerd door wijlen François Rigaux zullen we eerst de mensenrechten
als een seculiere religie benaderen5, om ze daarna weer te aarden in juridische grond, waar ze nuttige breekijzers of koevoeten kunnen blijken.

3
4
5

werp, MAKLU, 2002, 154-161; S. Snacken, C. Devynck, W. Distelmans, S. Gutwirth &
C. Lemmens, « Demandes d’euthanasie en prison. Souffrance psychique entre dignité
humaine et peine de mort ? », Criminologie, Justice et Santé Mentale, Vol. 48, n° 1,
2015, 102-122.
Zie de publicaties vermeld in voetnoot 148.
De discussie over de plaats van de menselijke waardigheid in het mensenrechtendiscours en instrumentarium zullen we op een andere plaats voeren.
F. Rigaux, La loi des juges, Odile Jacob, Paris, 1997, 320p.
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Het seculier liberaal stichtingsverhaal
Westerse democratische rechtsstaten koesteren diep verankerde stichtingsverhalen die door hun grondwetten worden uitgedrukt en via kolonisatie en
economische voort-kolonisatie overal succesvol werden geëxporteerd en verankerd in de verdragen van hedendaagse internationale en supranationale
organisaties die meestal gelden als hogere normen. In die zwaarwegende
nationale en internationale normen wordt de westerse staatsvorm verheven
tot een axioma, een universele maatstaf van politieke organisatie en institutionalisering. Het stichtingsverhaal wordt dikwijls genaturaliseerd (voor
auteurs als Fukuyama maakt het zelfs een einde aan geschiedenis …) en haar
basisbegrippen – rechtsstaat, democratie, mensenrechten – hebben dikwijls
iets van heilige koeien waarrond men zeer behoedzaam moet langslopen,
zelfs als ze serieus in de weg staan voor iets anders. Het subsidiaire ordewoord dat het in elk geval toch gaat om het minst slechte systeem, vergroot
er de onvermijdelijkheid van, want het wordt voorgesteld als het best haalbare, waarmee mogelijks beter zonder meer van tafel moet worden geveegd
als irrealistische utopie.6
Binnen de variaties van het stichtingsverhaal is die mét sociaal contract
het meest verbreid in het onderwijs en ook algemeen het best gekend. Tussen de chaos van het ‘ieder voor zich’ en de absolute macht van de soeverein
ontvouwt zich –in een wisselspel tussen politieke bewegingen en filosofische
ideeënontwikkeling- een tussenweg waarin een staatsmacht wordt opgetrokken die ervoor moet zorgen dat individuen hun fundamentele (‘natuurlijke’)
vrijheden en rechten misschien niet onbeperkt, maar toch maximaal en substantieel kunnen genieten. Juist omwille van dat laatste punt kan die staatsmacht zich legitiem noemen, want de ‘oersoevereiniteit’ behoort immers, en
dat is de fundamentele aanname, toe aan de individuele mens, met zijn vrijheid en zijn eigendom. Met andere woorden wordt een orde ingericht die,
paradoxaal genoeg, vrijheid mogelijk maakt en garandeert. Voor Locke en
Beccaria gebeurt dat via een sociaal contract dat draait rond vrijheid of vrijheden: burgers dragen een minimaal deeltje van hun soevereiniteit aan de
staat over, die dan als tegenprestatie het gros van hun eigendommen en vrijheden moet beschermen: die staat voert politie en straft om de vrijheid van
6

Er zijn natuurlijk – ‘gelukkig’ wat ons betreft- ook iconoclasten, maar die zijn
minoritair. Zo schrijven G. Deleuze en F. Guattari, om er maar een paar te noemen, ondubbelzinnig: ‘L’européanisation ne constitue pas un devenir, elle constitue
seulement l’histoire du capitalisme qui empêche le devenir des peuples assujettis’;
G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? Éditions de Minuit, Paris,
1991. We komen op dat andere verhaal verder nog terug.
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de bedreigde enkelingen te beschermen (de nachtwakersstaat). Bij Hobbes,
Rousseau en Kant is het verhaal complexer, in de zin dat er ook plaats wordt
gemaakt voor zoiets als de publieke zaak (de res publica). In de hedendaagse
politieke Westerse zelfvoorstelling zijn heel wat mengvormen te ontwaren,
maar een constante is wel dat staten, naast de rechten van andere individuen
ook het algemeen belang, in meer of mindere mate, kunnen inroepen om
begrenzingen aan de individuele basisvrijheid of -soevereiniteit te legitimeren en in te voeren.7

Eigendom, vrijheid en staatsbeperking: de pijlers van het
gestichte verhaal
Vanzelfsprekend sluit het liberale stichtingsverhaal met zijn historische
selectie en creatie van instituten, vertegenwoordingsmechanismes, rechten
en vrijheden naadloos aan bij de belangen van de zich in de 17de-18de ontwikkelende handelaarsstand of tiers état die vanuit de rijkdom verworven door
handel en productie, de macht en invloed van de adel en clerus onder druk
zet: vrijheid van handel(en), veiligstelling van eigendom en investeringen,
bescherming en rechtszekerheid tegen de willekeur van de machthebbers
én tegen het geweld van het onvoorspelbare plebs. Dat proto-kapitalistische
proces begon nog het vroegst in Engeland met de brutale ontmanteling van
de commons (zeer tegen de zin van de later uit de weg geruimde Thomas
More die er de destabiliserende gevolgen – honger en opstanden – voor de
ordehandhaving van voorzag) en de opkomst van protestante handelaars
in het kielzog van Thomas Cromwell.8 Locke voegt daar nog een geweldige
vondst aan toe: hij verbindt het in het verhaal cruciale eigendomsrecht9 aan
7

8
9

Voor sociale wetenschappers is zo’n stichtingsverhaal vanzelfsprekend een construct dat geen empirische basis heeft, want niemand heeft ooit een contract met alle
anderen afgesloten. Dat neemt niet weg dat het grondslagentheoretische verhaal zeer
reële instituties schraagt en ook in de praktijken die daaruit voortvloeien (de politieke en juridische praktijken bijvoorbeeld) voor legitimatie en referentie zorgt.
Zie over deze ontwikkelingen de mooie historische romans van Hilary Mantell Wolf
Hall (2009), Bring up the bodies (2012) and The mirror & the light (2020).
Voor Locke is het eigendomsrecht individueel en exclusief en het maakt deel uit van
dé basis-set natuurlijke rechten waar alles ontspringt en begint: life, liberty and estate.
Voor de Amerikaanse revolutionairen wordt die basis-set van natuurrechten in 1776,
onder invloed van het utilitarisme van Bentham, ‘life, liberty and the pursuit of
hapiness’, terwijl de Déclaration van 1789 ‘la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression’ verheft tot ‘droit naturels et imprescriptibles’. Het weze duidelijk
dat de verklaringen niet het werk zijn van politieke filosofen maar van revolutionairen die daarbij filosofisch werk naar hun hand zetten in functie van de constellatie en
noden van de plek, het moment, de situatie.
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productiviteit en ‘dus’ aan de algemene welvaart. Eigendom moet sterk
gehandhaafd worden want daarmee zal de productiviteit stijgen en dat is
goed voor iedereen (tegenwoordig noemt men dat de trickle down doctrine:
rijken worden zo rijk dat de anderen er met de kruimels ook op zouden
vooruitgaan). Het werd een dubbelslag want ook buiten Europa werkte het
geweldig goed: de inheemse bevolking in Noord-Amerika was zo stupide
om alleen maar te ‘genieten’ van de oogst van het land zonder het te extractief te exploiteren en productief te maken en kon er daardoor bijgevolg ...
géén eigendomsaanspraak op maken. Dat land werd dus volgens de Lockedoctrine meteen terra nullius verklaard en daarop bloederig maar ‘rechtmatig’ toegeëigend door de nieuwkomers die natuurlijk wel zo slim waren
geweest het eigendomsrecht uit te vinden en het daar, ongetwijfeld met het
algemeen welzijn voor ogen, samen met henzelf importeerden.10
In alle versies van het Westers stichtingsverhaal wordt steevast gehamerd
op twee must-haves: én fundamentele vrijheden (grondrechten), én rechtsstatelijkheid dienen te worden voorzien als buffers tegen overdreven en als
vrijheidsdodend gedefinieerde staatsmachtsuitoefening.11 De grondrechten
en fundamentele vrijheden functioneren niet alleen als schilden tegen de
macht uitgeoefend op individuen (dat is hun ‘negatieve’ of afwerende kant);
maar ook als grondslag voor de participatie en emancipatie van de individuen in het collectieve en politieke gebeuren (dat is hun ‘positieve’ of emancipatorische kant, cf. Benjamin Constant en Isaiah Berlin).12 De checks en
balances, de volgende poot van het verhaal, zorgen er dan weer voor dat legitieme machtsuitoefening alleen aanvaardbaar is wanneer ze pluricentrisch
10 S. Gutwirth & I. Stengers, ‘Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons’,
Chronique: Théorie de droit, Revue Juridique de l’Environnement (RJE), 2016/1,
p. 306-343.
11 Beide onderdelen, evenwicht der machten en grondrechten, treffen we al aan Locke’s
Two Treatises, waarin de oprichting en het functioneren van de wetgevende en de
uitvoerende macht wordt beschreven, met de uitdrukkelijke boodschap dat de
ingestelde politieke gemeenschap er niet zomaar is, maar als doel heeft de naleving
van grondrechten te verzekeren (‘the mutual preservation of their lives, liberties and
estates’).
12 De hoofdrol is zoals gezegd weggelegd voor eigendom, zeker bij Locke die zowel een
eng (‘estate’) als een breed eigendomsbegrip hanteert (‘property’), waarbij het brede
begrip ook het recht op zelfbehoud omvat en in meer of mindere mate dus ook het
recht op individuele vrijheid. In het eerste hoofdstuk van de tweede Treatise luidt
het dat de politieke machten (de wetgevende en de uitvoerende) eigendom moeten
reguleren en behouden. Het negende hoofdstuk (‘Over de doeleinden van politieke
samenleving en staatsbestuur’) stelt onomwonden dat ‘het eerste en voornaamste
doel waarom mensen zich in een gemenebest verenigen en zich onder staatsbestuur
stellen, is derhalve de instandhouding van hun eigendom is’ (§124).
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is of wanneer par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, zoals
Montesquieu het formuleerde. Tevens nog is het bestuur gebonden aan zijn
eigen spelregels, en kan het slechts politiek legitiem blijven als het kan worden gereconstrueerd als de spreekwoordelijke ‘emanatie van de wil van het
volk’ of volkssoevereiniteit (verkiezingen, representatie, etc.).
Vanaf de twintigste eeuw kwam er een derde must-have bij en kreeg het
verhaal van de superioriteit van het Westers politiek systeem zijn huidige
vorm: een vorm van consensus groeide over de democratie als optimaal
kader om vorm te geven aan politieke structuren die waken over de grondrechten van de burgers.13 Met deze koppeling presenteerden en presenteren
Westerse democratische rechtsstaten zich graag als uitvinders en hoeders
van de bestuursvorm die dictators en autocraten heeft uitgebannen, zelfs al is
die democratie quasi geheel tot de majority rule herleid (met 49,9 % emaneer
je de wil van het volk niet, met 50,1 % wel).14 Gewapend met de retorische
kracht van het wonder van ‘universele’ mensenrechten, -wie niet mee is, is
‘illegitiem’-, matigde het liberale universalisme zich het recht en de plicht
aan om zijn orde aan de rest van de wereld op te leggen.15
Het verhaal gaat zelfs nog een stap verder: het beweert ook komaf te
maken met de tirannie van de meerderheid, zoals J.S. Mill dat noemde, juist
omdat het fundamentele rechten en vrijheden erkent en via onafhankelijke
rechters, de derde poot van de macht, daadwerkelijk beschermt ook tegen
aantastingen door de overheid. Zo wordt de idee van evenwicht van drie
machten tegelijk ook een garantie voor het respect door allen en de staat van
de ‘erkende’ of ‘bevestigde’ natuurrechten.16
13 Over de rol van denkers zoals Habermas (op rationale gronden) en Rorty (op pragmatische gronden) in het creëren van deze ‘onvermijdelijke samenhang’ tussen rule
of law, mensenrechten en democratie, leze men Chantal Mouffe, Over het politieke,
Kampen: Pelckmans, (2005), 2008, 93-98.
14 Over de basisingrediënten van de democratische rechtsstaat, zie S. Gutwirth,
‘De polyfonie van de democratische rechtsstaat’ in Wantrouwen en onbehagen,
M. Elchardus, (red.), Balans 14, Brussels, VUBPress, 1998, 137-193.
15 Chantal Mouffe, Over het politieke, Kampen: Pelckmans, (2005), 2008, 85-88, met
verwijzing naar het werk van Carl Schmitt die als eerste de vinger legde op het gebruik
door het liberaal universalisme van universalistische en humanistische begrippen als
ideologische wapens voor imperialistische expansie.
16 Dit heeft tot noodzakelijk gevolg dat democratische rechtsstaten in principe kleurrijk
moeten zijn, want het betekent niets anders dan dat diversiteit van gedachten, visies,
opinies, gedrag, relaties, ‘opvattingen over het goede leven’ en ‘levensbeschouwingen’
er een wezenskenmerk van zijn: individuele mensenrechten. Homogeniteit, monofonie en identiteit behoren te wijken voor heterogeniteit, polyfonie en diversiteit. De
gedachten, de woorden en het gedrag zijn vrij: de eerste absoluut, de tweede een beetje
minder absoluut, en het derde maximaal, tot het botst met gedrag van anderen, het
algemeen belang of de publieke zaak. Althans, dat is in principe zo, t.w. zoals het in de
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De democratische rechtsstaat: het verhaal in de
grondwetten
Dat het verhaal van de democratische rechtsstaat een oersterk en succesvol verhaal is, kan niemand betwijfelen. Het is immers het ijkpunt van
250 jaar staatsleer, staatsvorming en politieke legitimering juist in dat deel
van de wereld dat in die periode zo machtig was dat het zowat alle andere
staten, samen met haar symbioten de ‘vrije markt’ en het ‘productivisme’,
heeft veroverd of besmet. Het is en blijft een verhaal dat in de eerste plaats
behoort tot het register van de politieke filosofie, het economisch denken
en natuurlijk ook dat van botsende belangen en machtsverhoudingen. Maar
dat neemt niet weg dat het ook (en dikwijls door politieke strijd en compromissen, in verhakkelde vorm) werd vertaald in het kleed van erg zwaarwegende formele rechtsbronnen, de grondwetten. Westerse grondwetten zijn
de veruiterlijking van de liberale rechtsstatelijke én vertegenwoordigende
democratie (wat overigens, voorbij de liberale Verlichting, teruggaat tot de
Gleichursprunklichkeit van democratie en rule of law in de oude Atheense
polis). Met wat verbeelding kan worden gesteld dat ze het oer-Sociaal Contract belichamen dat onze stichtende de voorouders allemaal met allemaal
hebben ondertekend, figuurlijk en ‘utopisch’ gesproken natuurlijk, en dat
we in principe slechts hoogst uitzonderlijk kunnen heronderhandelen. Vanuit dit oogpunt is de Amerikaanse grondwet the supreme law of the land,
het EVRM een soort allerhoogste norm voor de lidstaten van de Raad van
Europa en sacraliseren de WHO-verdragen de ‘wetten van de markt’ als globale constitutie, veel meer overigens, dan de VN-mensenrechtenverklaringen en -verdragen. Indien zij belangrijk zijn, is dat, los van afdwingbaarheid,
eerst en vooral te wijten aan het feit dat het sterke politieke documenten zijn:
politieke verklaringen die meestal op basis van geaffirmeerde macht met een
verleden breken en de toekomst willen maken en beheersen. Zij brengen een
door de geschiedenis mogelijk gemaakt verhaal, dat moet instaan voor de
vereeuwiging van een overwinning en het programma dat die deed ontluiken. Daarnaast zijn het ook formele rechtsbronnen, die een impact hebben
op het werk dat juristen, hoven en rechtbanken zullen leveren.

politieke architectuur van de mensenrechtenverdragen en de grondwetten geboekstaafd staat. Dit facet van de rechtsstaat leidt ook tot spanningen met nationalistische
en identitaire bewegingen, die geen blijf weten met de vrijheid van de minderheid en
de individuen om te verschillen van wat de groepsidentiteit nu juist definieert. Hiernaast tieren heel wat informatie en communicatietechnieken van culturele homogenisatie, nivellering en afstomping welig.
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Vermits grondwetten veelal een grote mate van abstractie vertonen en op
zichzelf uiteraard niet kunnen volstaan, wordt de politieke macht doorgaans
verder gedelegeerd aan instituties, die dan worden verondersteld krachtens en in overeenstemming met de grondwet te handelen. Een grondwet is
dan een soort basisaxioma (cf. ‘axiomatisch recht’) waar het geheel legislatief systeem is aan opgehangen en wordt verondersteld uit voort te vloeien
(cf. de droom van Kelsen). Maar anders dan in de meetkunde kan er hier van
mathematische juistheid geen sprake zijn, want elke deductie is een interpretatie en niet elke uitrekking van de door de grondwetten getekende limieten
wordt de facto gecontroleerd of betwist. De op de grondwetten voortbouwende ondergeschikte wetgeving wordt dan ook verondersteld het grote project verder te zetten, maar op een zodanige wijze dat het kan voortleven in
complexe situaties en nieuwe omstandigheden.17

De democratische rechtsstaat: de praktijk
We begonnen onze bijdrage met een uitspraak van Deleuze en Guattari over
de mensenrechten als axioma onder en naast (andere) axioma’s. Hun visie is
ontnuchterend: je mag zoveel democratische rechtsstaat en mensenrechten
hebben als je wil, er blijven geheel onaanvaardbare dingen gebeuren, onder
meer bij het neerslaan van betogingen van de armen.18 Maar de voorbeelden mogen natuurlijk ook veel ruimer worden bekeken. Onze democratische
rechtsstaten hebben zich tenslotte schromelijk verrijkt ten koste van de rest
van de wereld met een toxisch mengsel van slavernij, plundering, extractie,
racisme en vervuiling ingebed in een – al dan niet seculiere – ‘humanistische’

17 Daardoor stellen zich steeds open vragen, waarop constitutionele rechters slechts
zelden op duidelijke en consequente wijze antwoorden kunnen formuleren. Casuïstiek
leent zich niet tot reductie van complexiteit, integendeel. Dat zal nog blijken als we
het over de mensenrechten gaan hebben.
18 Over het brutaal politieoptreden bij betogingen van gele hesjes met onder meer
opsluiting in paardenstallen en te hard aangesnoerde plastic handboeien: ‘Zeventien
klachten bij Comité P na betoging ‘gele hesjes’, Bruzz, 13 december 2018, https://
www.bruzz.be/samenleving/zeventien-klachten-bij-comite-p-na-betoging-gelehesjes-2018-12-13; Lars Bové, ‘Politie ging boekje te buiten bij arrestaties van
gele hesjes’ 29 mei 2020, https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/
politie-ging-boekje-te-buiten-bij-arrestaties-van-gele-hesjes/10229839.html.
Zie Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Aanbevelingen in geval van
grootschalige bestuurlijke aanhoudingen, 2020, 10p. https://comitep.be/document/
onderzoeksrapporten/2020-05-26 %20Recommandations %20en %20cas
%20d’arrestations %20administratives %20à %20grande %20nl.pdf
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catechismus.19 Deze praktijk blijft vandaag voortduren, wat schrijnend tot
uiting komt aan de grenzen van de Europese Unie en de VSA, in de hongergebieden van Afrika, in Jemen, in Syrië, en in de disruptie van het klimaat,
de droogte, het smelten van de polen, de sprinkhanenplagen, de orkanen
en stormen, desertificatie, uitputting van hulpbronnen, het verdwijnen van
soorten, en ja natuurlijk, de zoönoses …. Het ‘brutalisme’ is overal aan zet.20
De waanzinnige kloof die er gaapt tussen arm en rijk (264 individuen bezitten meer dan 7 miljard anderen21, tussen honger en schaamteloze verspilling, tussen gezondheid en ziekte/dood, tussen perspectief en wanhoop is
bovendien verre van een kloof die netjes tussen veilig afgebakende wereldregio’s ligt, nee, zij is te vinden in alle democratische rechtsstaten zelf. De
trickle down doctrine van de Chicago boys is nonsens: aandeelhouders willen
zoveel mogelijk dividenden binnen halen (zelfs als ze op oudere leeftijd, zoals
Bill Gates een caritatieve opstoot krijgen en hopen dat het hen wat aflaat zal
opleveren). Er zijn geen gelijke kansen, er zijn geen gelijke startsituaties, er
zijn geen gelijke vrijheden, en, en hoe men het draait of keert: discriminatie
wegens niet genoeg geld is schering en inslag. Zo ontstaan er nieuwe en bijkomende ‘raciale’ scheidingslijnen of specificaties, vermogenden vs. onvermogenden, mensen met niet onteigenbare private onroerende goederen vs.
collectiviteiten waarvan de territoria bloederig kunnen worden ingepalmd
en vernietigd, ‘mobiele’ (handelslui, internationaal congresserende klassen
en tropische vakantiegangers met torenhoge ecologische voetafdruk) vs.
‘dolende’ (vluchtelingen, economische en klimaatmigranten die geld gaan
kosten) personen, aan de grenzen welkome filterbare vs. terugstuurbare of
deporteerbare onfilterbare mensen, en dus steeds meer discriminatie en
bikkelharde uitsluiting, ook binnen de grenzen (asielcentra, gevangenissen,
opvangtehuizen, etc.).22
Tegen de achtergrond van deze gegevens verschrompelen vele mensenrechtenartikelen tot immateriële afval. Om het met David Graeber te zeggen: ‘States have a peculiar dual character. They are at the same time forms
of institutionalized raiding or extortion, and utopian projects. The first certainly reflects the way states are actually experienced, by any communities
that retain some degree of autonomy; the second however is how they tend to
appear in the written record’.23 Het verhaal van de democratische rechtsstaat
19 R. Patel & J. Moore, A history of the world in seven cheap things, University of California Press, 2017, 328p.
20 A. Mbembe, Brutalisme, Paris, La Découverte, 2020, 246p.
21 A. Badiou, Trump, Paris, PUF, 2020, 104p.
22 A. Mbembe, Brutalisme, Paris, La Découverte, 2020.
23 D. Graeber, Fragments of an anarchist anthropology, Prickly Paradigm Press, Chicago,
2004, 65.
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heeft dus iets van een utopie, maar eigenaardig genoeg is die utopie al 250
jaar oud, en blijft ze ondanks slavernij, oorlog, foltering, armoede, honger,
deportaties, racisme en nog deprimerende hopen meer fraais sterk voortleven. Wat houdt die illusie in stand?24 Welke rol spelen de mensenrechten bij
het staande houden van deze utopie?

Terug van weggeweest: de herontdekking van universele
mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog
Indien de mensenrechten vanuit het argument dat ze door de ‘natuur’
gegeven zijn in de liberale revoluties en omwentelingen van de 17de en 18de
plechtig werden geproclameerd, verdwijnen ze als dusdanig, als ‘universele
rechten’, eigenlijk bijzonder snel van het toneel. Daarmee wordt de opstoot
van universalisme meteen in de kiem gesmoord. Ze worden voortaan via
het positief recht – de grondwet – voorzien voor burgers. Zo bevat de Franse
grondwet van 1875 niet eens meer een hoofdstuk over grondrechten,25 wat
niet alleen sterk contrasteert met hun hoog geproclameerde universalisme
in de Déclaration van 1789 maar ook veel beter strookt met de bikkelharde
werkelijkheid van de dan nog ruim verspreide slavernij en slavenhandel, het
institutioneel racisme, vrouwen zonder rechten, armoede, ziekte, honger, ...
Zo het verhaal van de natuurlijke en onvervreemdbare rechten en vrijheden van de mens een bijzonder welkom en sterk legitimiteitsargument
vormde in de strijd tegen de despotische, absolute en arbitraire macht van
de vroegere vorsten, blijkt inderdaad zeer snel dat ze ook kunnen ingeroepen worden tegen de liberale bourgeoisie, zeker als ze worden losgekoppeld
van eigendom en rijkdom. Dat laatste was ook wat Robespierre en de zijnen beoogden en daadwerkelijk hebben vertaald in wat als ‘de terreur’ de
geschiedenis is ingegaan. Daarom vallen de rechten van de mens ook snel in
ongenade bij sommige belangrijke liberale denkers zoals Bentham (‘nonsense
upon stilts’) en Say, die net als Locke de bescherming van individuele eigendom zien als een voorwaarde en garantie voor algemene welvaart. In 1795
komt al een einde aan de ‘terreur van de mensenrechten’ – de chaos en het
bloed wordt geweten aan hun niet-bourgeois liberale invulling – en vanaf
24 Wellicht ook de greep op de perceptie van de dingen door haar share- en stakeholders,
hun spindoctors en communicatie: ‘Nous ne manquons pas de communication,
au contraire nous en avons trop, nous manquons de création. Nous manquons de
résistance au présent’ (G. Deleuze & F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Éditions
de Minuit, Paris, 1991, (206p.), 103-104).
25 Y. Bosc, La terreur des droits de l’homme, Kimé, Paris, 2016, 297p.

224

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 224

24/08/2021 15:59

Mensenrechten: een seculiere religie met juridische koevoeten?

dan, na het einde van de revolutie (Napoleon is aan het broeden) staat de
verdere ontwikkeling van de Franse staat in het teken van juist die nederlaag van de droits de l’homme. De Déclaration van 1789 gaat inderdaad bijna
tweehonderd jaar in de Franse diepvriezer om in 1971 door toedoen van de
Franse Conseil Constitutionnel weer op te duiken in de ‘bloc de constitutionnalité’
De mensenrechten worden vanaf 1795 dus iets heel anders: geen grote
vanuit de natuur afgeleide quasi-Bijbelse verkondigingen, maar in de wet
verwoorde burgerlijke en politieke prerogatieven die de nationale wetgeving
erkent, voorwaardelijk maakt en op allerlei manieren beperkt. Het ‘natuurrecht’ en de politieke filosofie delven het onderspit voor het juridisch positivisme en de realpolitik.26 Ergo: voor de niet-eigenaars en onvermogenden
gaan ze lange jaren erg weinig tot helemaal niets betekenen. Marx wond er
geen doekjes om en zag de geproclameerde mensenrechten als de legitimatie
van privileges van de op zichzelf gekeerde en egoïstische bourgeois eigenaar:
voor hem zijn ze ideologische mystificatie, schijngelijkheid en holle woorden
(o.m. in Sur la question juive, 1843).
In het standaardverhaal over de mensenrechten speelt het midden van de
twintigste eeuw een grote rol en dat omdat de stap wordt gezet van nationale
mensenrechtenbescherming (zo die al bestond in de rechtsorde van staten)
naar internationale mensenrechtenbescherming. Het is inderdaad pas na de
shock van de tweede wereldoorlog, anderhalve eeuw later, dat de mensenrechten weer als universele waarden ten tonele verschijnen en wel in het erg
zwakke internationaal recht. Dat speelt zich in concreto af in de cenakels van
de pas opgerichte Verenigde Naties (die toen bestond uit 49 staten tegen 193
vandaag). Deze wedergeboorte is niettemin hoogst problematisch, en dat om
drie redenen: gebrek aan geloofwaardigheid van toenmalige grootmachten,
gebrek aan juridische hefbomen in het internationaal recht om individuen
te beschermen tegen hun staten en haakse visies op welke mensenrechten
moeten worden beschermd.27
26 Over het belang van het grondig nalezen van grondwetten, niet-verblind door het
sprookje van de liberale democratien, zie G. Frankenberg, Comparative Constitutional Studies Between Magic and Deceit, Edgar Elgar, 2018, 360p.
27 Vooreerst hebben de toenmalige grootmachten geen enkele geloofwaardigheid (en
wellicht veel minder dan de revolutionairen uit de 17de-18de eeuw) als ze hun lippendienst aan het mensenrechtenuniversalisme bewijzen: de Europese staten zijn
wereldkampioenen van hun schending in de kolonies, de USSR treedt ze systematisch met de voeten en behandelt grote delen van de bevolking als (slacht)vee, en de
VSA hebben hun handen vol met gewelddadige segregatie en apartheid. Vervolgens
weet het internationaal recht geheel geen blijf met het universalisme: het is mooi om
vanaf nu te doen alsof elke individuele persoon een ‘subject’ van internationaal recht
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Drie jaar na het einde van WOII komt er een niet zoals aangekondigd
een algemeen wereldwijd bindend verdrag maar wel een zeer halfslachtig
compromis tot stand dat de reactie van de internationale gemeenschap op de
‘barbaarse handelingen’ en de ‘minachting van de mensenrechten’ tijdens de
voorbije oorlog ensceneert. Vermits een bindend verdrag onmogelijk blijkt,
gaan de VN nu voor een niet bindende resolutie van de Algemene Vergadering, met name de Universele Verklaring die de ‘minimum standaarden’
uitzet welke zouden moeten gaan gelden als wereldwijde maatstaf.28 De verklaring erkent 65 rechten waaronder niet alleen de min of meer traditionele
vrijheidsrechten (geweten, religie, meningsvrijheid, privacy, …) maar ook
sociale grondrechten en rechten voor specifieke categorieën zoals gevangenen en vluchtelingen. Soms tart het alle verbeelding, zoals art. 24: ‘Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke
beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van
loon’. Artikel 17 bevat dan weer een compromis tussen de westerse en socialistische visies op productivisme door aan eenieder een recht op eigendom te
geven, ‘hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen’ gekoppeld aan een verbod
om niet willekeurig van deze eigendom worden beroofd. In de consideransen verschijnt de universele retoriek weer ten tonele, met een heropleving
van natuurrechtelijke formuleringen, ditmaal zonder verwijzing naar God:
het gaat om de ‘erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke
en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap’ die
een ‘grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld’. Luidens artikel 1 worden alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten
geboren en zijn zij begiftigd met verstand en geweten, en behoren ze zich
jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.29
is geworden, maar juridisch houdt het geen steek, want er bestaat geen enkel juridisch
mechanisme om de onderdanen van staten die daarover geen verdragen aangaan en
ratificeren enige juridische internationale afdwingbaarheid van hun rechten en vrijheden te garanderen. Dat punt is overigens vandaag de dag nog steeds problematisch,
de ettelijke pogingen die werden ondernomen om de internationale gewoonte en het
ius cogens daartoe te mobiliseren ten spijt. En tenslotte blijkt dat sommigen bij ‘mensenrechten’ denken aan de liberale vrijheidsrechten, de burgerlijke en politieke rechten, en anderen dan weer aan gelijkheidsrechten, of sociale, economische en culturele
rechten, en nog anderen aan het recht op dekolonisatie en het zelfbeschikkingsrecht
van volkeren. Het discours is hol en de consensus is oppervlakkig. Iedereen gelooft in
de mensenrechten, of doet alsof, velen spreken van hun ondeelbaarheid, maar in de
praktijk is er vooral veel discours, en voor er enige daadkracht nog maar kan blijken,
zijn er al schisma’s en scholen.
28 Het universalisme hinkt al in de startblokken want het Oostblok, Saoedi-Arabië en
Zuid-Afrika onthouden zich al bij de stemming …
29 Een expliciete verwijzing naar God is niet aan de orde, wel doen de verwoordingen
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De waarde de Universele Verklaring zelf is in de eerste plaats vooral
symbolisch en religieus. Haar inspirerende geloofskracht blijkt wel groot, te
meten aan de vele verwijzingen naar de tekst in nationale grondwetten en in
300 verdragen en verklaringen over mensenrechten alleen al op het niveau
van de VN. Het oorspronkelijke niet-bindende karakter van de Universele
Verklaring en de evolutie daarvan in de tijd, ontwikkelt zich tot een belangrijk thema van de internationaalrechtelijke doctrine. De Verklaring krijgt
met de tijd meer juridische kracht omdat ze een instrument wordt in een
reeks (meer diplomatieke dan juridische) procedures die tegen VN-leden
kunnen worden gevoerd die geen specifieke mensenrechtenverdragen hebben geratificeerd: ze wordt gezien als een bindende interpretatie van de moedertekst van de Verenigde Naties (het 1945 Handvest) dat wél een bindend
verdrag is. Zo gaan sommige van zijn bepalingen kunnen gebruikt worden
ten aanzien van lidstaten die de VN-mensenrechtenverdragen niet hebben
geratificeerd. Maar dit mag niet verdoezelen dat het VN-mensenrechten
arsenaal à la carte blijft met spelers zoals de Verenigde Staten en China die
om geopolitieke redenen handig zoveel als mogelijk niet toetreden.30
Ook heeft het lange tijd ontbroken aan expliciet juridisch afdwingbare
mensenrechtenmechanismen waar het individu, onder de rechtsmacht van
een ratificerende staat, baat aan heeft. Zo duurt in de schoot van de VN nog
tot 1976 tot de twee Internationale Convenanten respectievelijk betreffende
de Burgerlijke en Politieke rechten (zonder recht op eigendom!) en Economische Sociale en Culturele rechten (met een recht op betaalde vakantie!)
in werking treden na hun ratificatie door 35 lidstaten van de VN, met allesbehalve overtuigende controle- en implementatiemechanismen, die, als
ze iets kunnen betekenen steeds optioneel zijn en nooit een internationaal
ervan steeds uitschijnen ze geen rechten in het leven roepen, maar vooraf bestaande
‘natuur’-rechten bekrachtigen en beschermen. Over pogingen van onder meer de
Nederlandse vertegenwoordiging om een verwijzing naar God op te nemen, leze
men J. Morsink, The Universal Declaration of Human Rights; Origins, Drafting, and
Intent, University of Pennsylvania Press, 1999, 396p. De verwijzing naar ‘menselijke
waardigheid’ in de preambule is trouwens nieuw ten aanzien van de door ons hoger
besproken 18de-eeuwse teksten.
30 Zie het interactive world dashboard met kleurtjes waarbij duidelijk blijkt dat beide
landen onderaan bengelen in termen van ratificaties (//indicators.ohchr.org). Zie
over het ‘handig’ ontwijken door de VS van internationale verplichtingen, ook
onder Obama, inzake extraordinary rendition, Nikolas Kyriakou, ‘The International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and Its
Contributions to International Human Rights Law, with Specific Reference to Extraordinary Rendition’, Melbourne Journal of International Law, 2012, vol. 13(1), 1-38.
Meer algemeen L. Hennebel & A. Van Waeyenberge (eds.), Exceptionnalisme américain et droits de l’homme, Paris, Dalloz, 2009, 364p.
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gerechtshof oprichten. Uiteraard groeit het belang en het gewicht van die
verdragen en het werk van hun organen, in het bijzonder van het Human
Rights Committee, naarmate meer staten ze ondertekenen, al dan niet met
acceptatie van de controlemechanismen, en uiteraard verzetten de VN een
hoop werk via andere mogelijkheden tot en met de vrij recente oprichting
van de Human Rights Council. Politieke druk helpt zeker, maar dat verloopt
met mondjesmaat en heel erg traag. Staten worden discreet en voorzichtig
maar toch met aandrang verzocht om inspanningen te doen, doch dikwijls
is het een spel tussen de pot en de ketel die elkaar verwijten zwart te zien, als
de mensenrechten al niet worden gebruikt om een andere rekening te presenteren en te vereffenen. Hoe betekenisvol die stappen ook zijn, het blijven
druppels op een hete plaat, zeker wat betreft de sociale economische en culturele rechten. De herder in de Kalahari woestijn, de inwoner van de favella’s,
Dharavi of de Marollen en ga zo maar lang door, voor hen betekenen ze
helemaal niets. En voor wie de wereld buiten het Westen wat verkend heeft,
vandaag nog heeft het verhaal daar maar bitter weinig effect, als het al geen
averechts effect is. Het is in elk geval, zoals de Joods-Christelijke traditie
waarbij ze overigens aansluit, een vooral Westerse seculiere religie.
Maar dat doet de VN niet capituleren, althans sommige lidstaten ervan
en zeker de VN-administratie. Er wordt geschaafd aan verdragen, en verdrag
na verdrag worden meer en meer ideeën om collectief en individueel toezicht
efficiënter te maken geïncorporeerd.31 Maar de Europese benchmark van een
zetelend Hof dat over individuele klachten veroordelingen kan uitspreken
(infra) wordt binnen de VN-structuren niet gehaald, als dit al een streven
van de meerderheid van de lidstaten zou belichamen.32
31 Het volstaat om de hoofdstukken over toezicht en handhaving te vergelijken van
de genoemde 1976 Convenanten met deze in het 1984 Verdrag tegen martelen en
1989 Verdrag inzake de rechten van het kind, en het 2007 Verdrag tegen gewongen
verdwijningen. Zie over de innovatieve elementen inzake toezicht mbt het Committee
on Enforced Disappearances in het laatstgenoemde verdrag, Nikolas Kyriakou, l.c.,
35-36.
32 Soms is het resultaat evenwel niet veraf. De VN heeft mee de schouders gezet onder
het Internationaal Strafhof dat sedert de inwerkingtreding van het Statuut van Rome
(2002), uitspraak doet over klachten over agressie, genocide, misdaden tegen de
menselijkheid of oorlogsmisdaden. Universele rechtsmacht wordt niet voorzien en
het Hof is in beginsel alleen maar bevoegd voor klachten betreffende ondertekenende
staten, tenzij er tussenkomst is van de VN Veiligheidsraad. Gedwongen verdwijningen
vallen onder de rechtsmacht van het Hof, maar zijn aanvullend geregeld in het
2007 Verdrag tegen gedwongen verdwijningen, dat in beginsel alle ondertekenende
(65 van de 194) landen verplicht daders van deze misdrijven zelf te vervolgen of hen
uit te leveren indien ze dat niet doen én in artikel 9 verplichte universele jurisdictie
voorschrijft waardoor het net volledig gesloten wordt. Vgl. Kirsten Anderson, ‘How
effective is the international Convention for the protection of all persons from
enforced disappearance likely to be in holding individuals criminally responsible for
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De vertaling van het universele in het regionale:
Amerikaanse en Europese mensenrechtensystemen
Tegen de achtergrond van de papieren tijger die de Universele Verklaring
bleek te worden, ontwikkelen zich regionale initiatieven die een grotere stap
willen zetten. De in 1948 opgerichte Organisatie van Amerikaanse Staten
(OAS) keurde nog datzelfde jaar (zeven maanden voor de VN Verklaring)
een American Declaration of the Rights and Duties of Man goed, met veel
aandacht voor tweede generatie of sociaal-economische rechten. Toezicht
werd mogelijk gemaakt in 1959 onder de vorm van de Inter-Amerikaanse
Commissie voor de Rechten van de Mens, in 1978 aangevuld met het InterAmerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens op basis van het Amerikaanse Verdrag inzake de Rechten van de Mens van 1969, dat in 1988 via een
aanvullend protocol niet alleen individuele vrijheidsrechten voorziet maar
ook economische, sociale en culturele rechten (in werking 1999). Onnodig
om daaraan toe te voegen dat Canada en de Verenigde Staten hierbij geen
partij zijn.
Ook de Raad van Europa wou sneller en verder gaan dan de verdeelde
VN en formuleerde een bindend Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (1950) dat zich beperkt tot een 20-tal afweerrechten of eerste generatie
rechten, doch wel een Europees toezichtshof voorziet, het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (EHRM). Het succes van het EVRM is gekend en
alom geroemd. Toen het Hof eenmaal aan de slag ging (1959) was de sfeer
optimistisch, met een nog bloeiende welvaartstaat die ons zowel de golden
sixties en de baby boomers (zoals Sonja) na zou laten.
Met het wegsnijden van de sociaal-economische rechten en het vervolgens stiefmoederlijk opvangen ervan in tandeloze teksten zoals het Europees
Sociaal Charter van 196133 heeft Europa zeker een snelle start genomen inzake
acts of enforced disappearance?’, Melbourne Journal of International Law, 2006, vol
7(2), (245-278), 275: ‘This could be preferable to relying on an international tribunal to
prosecute enforced disappearances as ‘juridical norms of protection of the individual
are much more effective when they are integrated into domestic law’ … The duty to
prosecute or extradite works together with the principle of universal jurisdiction to
prevent states from operating as ‘safe havens’ for perpetrators’.
33 De zwakte van het Charter heeft niets verwonderlijks en is natuurlijk een gevolg van
het feit dat het voor een staat gemakkelijker is om zich te engageren zich in principe
niet in te mengen in erkende vrijheden (al hebben de leerstukken van de positieve
verplichtingen en de horizontale werking dat onthoudingsprincipe behoorlijk genuanceerd) dan zich te verbinden om het nodige te doen opdat mensen hun rechten
op onderwijs, arbeid, gezondheid, woning en voeding gegarandeerd zouden zien. En
wellicht kon men zich toen niet inbeelden dat Thatcher en Reagan, laat staan Trump,
Johnson en Poetin, ooit touwen in handen zouden krijgen om de democratische
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liberale vrijheidsrechten. Toch blijkt vandaag in een tijdperk met beduidend
minder sociale rechtvaardigheid des te schrijnender het gebrek aan een
krachtig mechanisme voor afdwinging van sociaal-economische rechten, en
dit ondanks de hervormingspogingen van het Charter in 1991, 1995 en 1996
om een rapportage systeem aan te vullen met een systeem van collectieve
klachten dat ons land (pas) in 2003 bekrachtigde.34 De zwakke afdwingbaarheid van deze ‘Social Constitution of Europe’ en de veranderende sociaaleconomische context van vandaag steken sterk af tegen het breed scala aan
opgesomde grondrechten op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting,
gezondheid, onderwijs, sociale bescherming en welzijn, met aandacht voor
kwetsbare personen zoals ouderen, kinderen, mensen met een handicap en
migranten. Het herijkte Charter heeft een institutioneel belang,35 een eigen
werking met actoren die de weg vinden naar de European Committee of
Social Rights dat op de naleving naziet, maar het is in maatschappelijke en
sociaal-economische discussies zelden een referentiepunt, wat ongetwijfeld
ook te maken heeft met het gebrek aan juridisch afdwingbaarheid. Zo misten
we in het 2020 COVID-debat discussies gevoerd in termen van sociale rechten, terwijl discussies over bijvoorbeeld politie wel degelijk gevoerd werden
in termen van eerste generatierechten zoals meningsvrijheid en privacy. Dat
brengt ons terug bij het succesvolle EVRM en het EHRM, die wel frequent
aangehaald wordt in maatschappelijke en juridische discussies.
In de preambule van het EVRM bevestigt de Raad van Europa, met verwijzing naar de UVRM, zijn ‘diep geloof (...) in deze fundamentele vrijheden die de grondslag vormen voor gerechtigheid en vrede in de wereld en
welker handhaving vooral steunt, enerzijds op een waarlijk democratische
regeringsvorm, anderzijds op het gemeenschappelijk begrip en de gemeenschappelijke eerbiediging van de rechten van de mens waarvan die vrijheden afhankelijk zijn’. De retoriek is in vergelijking met de VN Verklaring
van 1948 lichtjes verschillend. De pendel schuift, in lijn met de 18de eeuwse
denkwereld, weer richting ‘vrijheid’ ten nadele van de in 1948 even opgeborrelde ‘menselijke waardigheid’.36 De seculiere geloofsbelijdenis in het,
rechtsstaat geheel uit te hollen en over te leveren aan de captains of industry door alle
negatieve gevolgen van het groei-kapitalisme brutaal te externaliseren op het conto
van sociaal welzijn, sociale zekerheid, milieu, cultuur, gezondheid, enzovoort. Zo de
teksten nog beleden mogen worden, zijn tweede generatie rechten juridisch gesproken losse flodders waarrond de staten naar best inzicht beleid of ‘on’beleid voeren.
34 https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/about-the-charter.
35 Haar bepalingen zijn door de Europese Unie overgenomen en tezamen met de eerste
generatie rechten gegoten in het EU-Handvest van de grondrechten (2000) dat in
2009 bindend werd (infra).
36 Het is slechts in de 2002, in de preambule van protocol 13 ter afschaffing van de
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superieur geacht Westers politiek systeem is deze keer helemaal expliciet
en omvat meteen ook de ‘waarlijk democratische regeringsvorm’, wat ook
strookt met de doelstellingen van de Raad van Europa, met name de politieke eenmaking van een democratisch rechtsstatelijk Europa. In dat verband ‘steekt’ het dat de maatschappelijke en politieke participatierechten die
we aantreffen in de 1948 VN Verklaring niet of nauwelijks zijn overgenomen (rechten op deelname aan het bestuur van een land, het recht te kiezen en gekozen te worden in algemene geheime verkiezingen, gelijke rechten
op openbare functies, gelijke kiesrechten voor man en vrouw en het recht
op nationaliteit). We komen, na een korte uiteenzetting over een tweede en
veel jongere Europees mensenrechten-pijler, onmiddellijk terug op wat het
EVRM wel te zeggen heeft.
Sinds de jaren ’70 gaan de mensenrechten ook in het EU-recht binnensijpelen, al gebeurt dit in de eerste plaats via de rechtspraak van het Hof van
Justitie dat ze gaat beschouwen als een inherent onderdeel van de algemene
rechtsbeginselen die het moet handhaven. Het Luxemburgse Hof verwijst
daarbij ook naar Straatsburgse arresten (wat op zich een garantie kan zijn
voor eenvormigheid doch mogelijkheid tot tegenstrijdige en moeilijk te articuleren uitspraken is niet uitgesloten). Tevens vindt binnen de EU een constitutionalisering van de mensenrechten plaats wanneer het Charter van de
Fundamentele Rechten van de Unie (2000), oorspronkelijk soft law, wordt
opgenomen in het Unieverdrag (art. 6, 1) en sedert 2009 daardoor bindend
wordt (ondanks tegenstand van landen zoals Polen en het Verenigd Koninkrijk die van géén bindende directe werking willen).37
Met het EU-Charter wordt het natuurrechtelijke verhaal weer opgevist,
maar de pendel gaat weer richting ‘menselijke waardigheid’ vallen. Immers
de EU is ‘bewust van haar geestelijke en morele erfgoed (en) vestigt (...) haar
grondslag op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit’ (2de considerans). Er komt een
‘innoverend’ art. 1 met volgende boodschap: ‘De menselijke waardigheid is
onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd’.38
doodstraf, dat de ‘inherente menselijke waardigheid’ in het EVRM-kader ten tonele
zal verschijnen.
37 De toetreding van de EU tot de Raad van Europa en het EVRM worden ook voorzien,
maar wordt, niettegenstaande alles in gereedheid werd gebracht, op 18 december
2014 door een voltallig en unaniem HvJ in advies 2/13 gekelderd. Dat heeft natuurlijk
veel te maken heeft met wie nu het laatste woord zal hebben, Straatsburg of Luxemburg, een inzet die weer duidelijk maakt dat er veel speling en zelfs spanning zit op
wat de abstracte geloofsbelijdenis in concreto kan gaan betekenen.
38 Wat hier gebeurt is o.i. nog steeds te weinig gedocumenteerd. Vrijheid, gelijkheid,
waardigheid… het zijn evenzoveel kernwaarden van waaruit de mensenrechten
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Het EU Charter somt een 50tal rechten en vrijheden op die het resultaat zijn van het copy-pasten uit het EVRM, het Europees Sociaal Charter
van 1961 en een reeks andere verdragen, aangevuld ook met nieuwe rechten. In de mate dat dit zinvol is voor een regionale supranationale organisatie, gegroeid uit een project van economische eenmaking van een regionale
markt, wordt het principe van universaliteit weer geponeerd, net als de daaraan verwante principes van ondeelbaarheid, onderlinge afhankelijkheid en
onderlinge verwevenheid van mensenrechten39. Het gemak waarmee deze
‘constitutionele’ oefening werd gemaakt blijft verbazen, tenzij men aandachtig kijkt naar de achtergrond en mentale disposities van de transnationale
gemeenschap die de tekst heeft opgesteld.40 Opvallend ook zijn de zorgvuldig
getoonzette rechten op ondernemerschap en eigendom, rechten die in het

kunnen gedacht worden. Om de Duitse kritiek op een Unie zonder grondrechten te
pareren heeft men bij de opstelling ervan, het openingsartikel van de Duitse Grondwet gekopieerd dat kiest voor menselijke waardigheid als de moeder aller mensenrechten. Men leze P. De Hert, ‘John Rawls on Constitutionalism and the Charter of
Fundamental Rights of the European Union’, in W.P. Heere (ed.), From Government
to Governance. The Growing Impact of Non-State Actors on the International and
European Legal System, Proceedings of the Sixth Hague Joint Conference held in
The Hague, The Netherlands on 3-5 July 2003, Den Haag, TCM Asser Press, 2004,
443-453. Wat de meerwaarde is van dit funderingselement in de EU-orde, is nog
steeds niet helemaal duidelijk, maar dat je waardigheid, in tegenstelling tot vrijheid,
positief moet kunnen omschrijven (wat is waardig, wat niet?), stelt mooie theologische disputen in het vooruitzicht, waarbij de oorspronkelijke liberale vrijheid onder
druk komt te staan van conservatief (of zelfs ‘links politiek correct’) moralisme en
paternalisme die via ‘Het Menselijk Waardige’ worden binnengesmokkeld. De ervaringen met de persoonlijkheidsrechten, een soort privaatrechtelijke mededinger van
de publiekrechtelijke mensenrechten, in Duitsland, Frankrijk en Italië laten daaromtrent weinig illusies toe (F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de
la personnalité, Bruylant/LGDJ, Bruxelles/Paris, 1990, 849p.).
39 Cf. de Verklaring van Wenen van 1993 van de Verenigde Naties, waarin onder meer
wordt geaffirmeerd en herinnerd dat sociale rechten mensenrechten zijn op gelijke
voet met burgerlijke en politieke rechten.
40 Over deze ‘transnational community of politico-legal experts–entrepreneurs’, leze
men Antonin Cohen, ‘Legal Professionals or Political Entrepreneurs? Constitution
Making as a Process of Social Construction and Political Mobilization’, International
Political Sociology, 2010, 4, 107–123; Vgl. ‘In the light of this prosopographical data, it
can be hypothesized that the much-commented consensus method at the Convention
may have had, as an unspoken prerequisite, a coalition of pre-existing social
dispositions that went far beyond the formal institutional divides (widely transcended
by a set of trajectories crossing the boarders of the national and the supranational),
and traditional political cleavages (considerably reduced by the concentration of party
representation), both constrained by the fact that the Praesidium and particularly the
President succeeded in exercising a firm control over the agenda’ (p. 119).
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EVRM veel minder zichtbaar zijn, wat natuurlijk niet moet verwonderen in
het licht van de genealogie van de EU.41

De performantie van het EVRM en Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg
Terug naar het EVRM en het EHRM dat erop toeziet. In haar werk besteed
Sonja Snacken uitvoerig aandacht aan de rechtspraak van het Hof en de
mogelijkheden om detentieregimes te herdenken. Het intellectuele gemak
waarmee dat doel kan bereikt worden aan de hand van de Europese rechtspraak, brengt haar af en toe dicht bij een geloof in de compleetheid van het
verhaal van de mensenrechten als basis voor hervorming en beleid, meer
nog dan de optelsom van klassieke penologische theorieën. Daarbij speelt
natuurlijk dat het Hof stilaan meer inspiratie puurt uit het preventieve terreinwerk, waarbij zij betrokken is, van het Committee for the Prevention of
Torture dat, vanuit een doorleefde ervaring met fundamentele rechten en
vrijheden in plaatsen van detentie, vooral gerichte en soms meer algemene
aanbevelingen geeft.
Vanuit onze vertrouwdheid met de Europese mensenrechtenrechtspraak
over politie kunnen we dat goed begrijpen: de impact van het EVRM op politiepraktijken is tastbaar (al is het in tijden van Black Life Matters duidelijk
dat er nog heel veel werk voor de boeg is, ook in Belgenland). Doordat het
EVRM directe werking heeft in de nationale Belgische rechtsorde, oefent de
Straatsburgse rechtspraak een belangrijke juridische invloed uit op die problematiek.42 De politie komt aan bod in veel uitspraken van het EHRM, en
41 Cf. Artikel 16 Vrijheid van ondernemerschap (‘De vrijheid van ondernemerschap
wordt erkend overeenkomstig het Unierecht en de nationale wetgevingen en praktijken’); artikel 17 Recht op eigendom (‘1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij
rechtmatig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in
het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet
en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen
kan worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen belang dit vereist. 2. Intellectueel eigendom is beschermd’).
42 Zie ook P. De Hert, ‘Voor wie ze soms geweld aandoen. Politie en mensenrechten’ in
G. Duhaut, P. Ponsaers, G. Pyl & R. Van De Sompel (eds.), Voor verder onderzoek.
Essays over de politie en haar rol in onze samenleving. - Poursuite d’enquête. Essais sur
la police et son rôle dans notre société, Brussel, Politeia, 2002, 75-102; P. De Hert, ‘Politie en mensenrechten: meer ethiek a.u.b. want te weinig recht’, in C.J.C.F. Fijnaut, E.R.
Muller, U. Rosenthal & E.J. Van De Torre (eds.), Politie. Studies over haar werking en
organisatie, Deventer, Kluwer, 2007, 601-654; P. De Hert, ‘Politie en mensenrechtent’,
in E.R. Muller, E.J. Van De Torre, A.B. Hoogenboom & N. Kop (eds.), Politie. Studies
over haar werking en organisatie, Deventer, Kluwer, 2014, 353-408.
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dat verwondert niet. Het optreden van ordediensten en politieacties raakt
bij nader inzien meerdere individuele mensenrechten beschermd door het
EVRM. Zo moet gebruik van (potentieel) dodelijk geweld door politie de
toetsing van art. 2 EVRM (recht op leven) kunnen doorstaan. Politiehandelingen kunnen ook aan art. 3 EVRM raken (verbod van foltering, mensonwaardige of vernederende behandelingen of bestraffing). België werd
in 2015 op de vingers getikt door de Grote Kamer van het Europees Hof
in Bouyid43 naar aanleiding van aantijgingen dat personen in een Brussels
politiekantoor door agenten in het aangezicht waren geslagen. Hoe politie
de orde handhaaft tijdens (politieke en andere) manifestaties of publieke bijeenkomsten, moet eveneens de toetsing van het EVRM kunnen doorstaan.
S., V., en A./Denemarken bekijkt politieoptreden bij voetbalmanifestaties in
het licht van art. 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) en het verbod op
onrechtmatige vrijheidsberoving44. Ook art. 6 EVRM (recht op een eerlijk
proces) heeft gevolgen voor politie met een werking die verder reikt dan louter de procedure voor de rechtbank. Salduz45, Brusco46 en daaropvolgende
rechtspraak rond het recht op bijstand van een advocaat en het zwijgrecht
tijdens het vooronderzoek in strafzaken leidde tot diepgaande wijzigingen
in het nationaal recht, een evolutie die, ook bij ons, nog steeds gaande is.47
Ook onderzoeksmaatregelen zoals surveillering, zoekingen, en inbeslagnames moeten de toets van Straatsburg kunnen trotseren. Hierbij speelt
art. 8 EVRM (eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, woning, en
correspondentie) een voorname maar niet-exclusieve rol. Politieacties kunnen verder in conflict treden met art. 9 (vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst), art. 10 (vrijheid van meningsuiting), en art. 11 EVRM (vrijheid van vergadering en vereniging). En indien de overheid door het verdrag
geoorloofde beperkingen hanteert tot nastreving van een niet-legitiem doel
(bijvoorbeeld om politieke protesten monddood te maken), dan kan dit vragen oproepen in het licht van art. 13 EVRM (verbod op machtsafwending) in
43 EHRM 28 september 2015 (Grote Kamer; GK), nr. 23380/09, Bouyid/België.
44 EHRM 22 oktober 2018 (GK), nrs. 35553/12, 36678/12 en 36711/12, S., V., en A./
Denemarken. In een arrest waarin het Hof zijn rechtspraak rond art. 5, § 1 (c) EVRM
in dit kader evolueerde, achtte het het plaatsen van een tijdelijk preventief cordon
rond voetbalsupporters een geoorloofde vrijheidsberoving.
45 EHRM 27 november 2008 (GK), nr. 36391/02, Salduz/Turkije.
46 EHRM 14 oktober 2010, nr. 1466/07, Brusco/Frankrijk.
47 Zie recent EHRM 9 november 2018 (GK), nr. 71409/10, Beuze/België – Schending
van art. 6, §§ 1 and 3 (c) EVRM. Noot van J. Huysmans, ‘Het recht op bijstand van
een advocaat bij het verhoor: een ruim maar relatief recht’, P & R 2020, nr. 1, 40-52;
M-A. Beernaert, ‘Droit d’accès à un avocat et relativité toujours plus grande des
garanties du droit à un procès équitable’, RTDH 2019, nr. 118, 519-528.

234

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 234

24/08/2021 15:59

Mensenrechten: een seculiere religie met juridische koevoeten?

samenlezing met één of meerdere van de voornoemde verdragsbepalingen.
Ook het niet-optreden door ordediensten kan de bepalingen van het EVRM
tot leven wekken. Dit omdat deze niet alleen een negatieve implicatie voor
lidstaten inhouden – namelijk niets doen in strijd met deze Europese vereisten – maar ook een positieve verplichting. De overheid moet individuen
namelijk ook beschermen tegen een aantasting van hun mensenrechten door
derden, want de verdragsbepalingen hebben ook een horizontale werking.48
Recente rechtspraak illustreerde reeds hoe het niets doen door ordediensten
in strijd met het EVRM kan zijn, met name wanneer tegenbetogers agressief
te keer gaan tegen betogers, of terwijl manifestanten personen waartegen zij
protest uiten te lijf gaan.49 Ook een verbod om te betogen moet aan de Europese voorwaarden voldoen. Indien een manifestatie wordt uiteengedreven
of bestraft, louter omdat er op voorhand geen toelating voor de bijeenkomst
werd gevraagd, kan dit te ver gaan voor de Straatsburgse rechters.
Zonder enige twijfel zijn het EVRM en het EHRM de veruiterlijking
van ‘s werelds meest performante juridisch mechanisme voor de afdwinging fundamentele vrijheden en rechten in bepaalde al dan niet generische
situaties waarbij de Raad van Europa de politieke waakhond van de follow
up door de verdragstaten is. De Amerikaan Michael Goldhaber schreef in
2007 een boekje over het Hof waarmee hij ten behoeve van een Amerikaans
publiek ingaat op deze ‘juridische arm van de Raad van Europa’.50 De auteur
verwondert zich erover dat iedereen vertrouwd is met de belangrijke mensenrechtenrechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit de jaren
1960-1970, maar veel minder met het EHRM dat op 30jaar tijd een ambitieuze en vergelijkbare rechtspraak heeft ontwikkeld. Dit obscure tribunaal in
Straatsburg, Frankrijk, werd door de massapers niet in het licht gezet, terwijl
het volgens de auteur een Supreme Court of Europe is geworden dat het aandurft lidstaten terug te fluiten zelfs in zeer delicate onderwerpen. Het boek
illustreert dat met talloze voorbeelden zoals de abortusrechtspraak die Ierland pijn heeft gedaan, de religierechtspraak die Griekenland en zijn trouw
aan de Griekse orthodoxie pijn heeft gedaan, Turkije over Koerdisch separatisme; Oostenrijk over het nazisme; en Groot-Brittannië over homorechten
48 Men leze T. Decaigny, ‘Positieve mensenrechtenverplichtingen met betrekking tot
politie en justitie. Verduidelijking aan de hand van Europese rechtspraak over intrafamiliaal geweld en seksueel misbruik’, T. Strafr. 2012, nr. 1, 3-16.
49 Vergelijk bijvoorbeeld EHRM 12 mei 2015, nr. 73235/12, Identoba e.a./Georgië
(schending van art. 3, 11 en 14 EVRM) met EHRM 24 februari 2015, nr. 30587/13,
Karaahmed/Bulgarije (schending van art. 9 EVRM).
50 Michael Goldhaber, A People’s History of the European Court of Human Rights,
Rutgers University Press, 2007, 210p.
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en lijfstraffen. Het boek begint met een hoofdstuk over een ‘bastaard’-kind,
Alendra Marckx, vertegenwoordigd door ongetrouwde moeder Paula
Marckx, die in het katholiek conservatieve burgerlijk wetboek van België
hebben doen daveren en de weg hebben vrijgemaakt voor een familierecht
waarin niet-trouwen een erkende vrijheid is.51 Hoewel we vele tegenvoorbeelden van kwestieuze en onderling incompatibele beslissingen kunnen geven,52
begrijpen we Goldhaber’s positieve indruk over het Europees Hof dat hij in
zijn Concluding thoughts een ereplaats geeft in de strijd om het geweten van
de wereld te zijn. Wij vinden het vanuit ons perspectief vooral positief dat het
Hof bestaande problemen en issues in een goede richting helpt evolueren; dat
‘geweten van de wereld’ moeten we niet: de toekomst is open, ook het geweten kan en moet die niet vormgeven en opvullen.
Het Europees Hof is overigens geen grondwettelijk hof omdat het geen
vernietigingsbevoegdheid heeft en subsidiair is aan de nationale juridische
bescherming (‘na de uitputting van nationale rechtsmiddelen’); haar inschuiving in de nationale normen hiërarchie verschilt overigens van lidstaat tot
lidstaat en de afdwingbaarheid van zijn arresten door de Raad van Europa is
51 Over de moed van de onlangs overleden Paula Marckx, leze men Laurens
Lavrysen, ‘Remembering Paula Marckx’ 1 juli 2020, via https://strasbourgobservers.
com/2020/07/01/remembering-paula-marckx/
52 Sonja Snacken heeft zich er terecht aan gestoord dat de Straatsburgse rechters aanvaarden dat de gevangenisstraf een inherente dosis vernedering met zich meedraagt.
Anderen vielen achterover wanneer het Hof, in Khan, besliste dat een schending
van het strafprocesrecht nog niet moest leiden tot de uitsluiting van onrechtmatig
verkregen bewijs (P. De Hert & S. Gutwirth, ‘Over de betekenis van strafprocedurele grondrechten in het post-Khan tijdperk’ in A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis &
J. Wöretshofer (eds), Praktisch strafrecht. Liber amicorum J.M. Reijntjes, Wolf Legal
Publishers, Nijmegen, 2005, 213-232; P. De Hert & E.-J. Koops, ‘Privacy is nog steeds
een grondrecht. Pleidooi voor de uitsluiting van onrechtmatig bewijs’, Ars Aequi,
2001, december, (vol. 50), 972-975). Zo zien we ook in dat het Hof in Jersild racistische
uitlatingen beschermt onder vrije meningsuiting, terwijl het (weliswaar in een andere
samenstelling) in Otto Preminger de privé-vertoning van een blasfemisch geachte
film laat verbieden. Met drie dagen verschil tussen de twee uitspraken. Zo stelt hetzelfde Hof in Laskey dat masochistische seksualiteit mag gestraft worden omwille van
zijn morele onaanvaardbaarheid en onwaardigheid (en dus dat het masochistische
verlangen moet worden ontkend) terwijl het 8 jaar later in K.A. met geen woord rept
over moraliteit (en over Laskey) en laat verstaan dat er geen probleem is met masochistische seksualiteit zolang het respect van de toestemming van het ‘slachtoffer’
wordt gerespecteerd. In de laatste twee zaken wordt ook duidelijk wat het verschil is
tussen een vrijheidsbenadering en een benadering in termen van ‘menselijke waardigheid’: in het eerste geval telt alleen het al dan niet conflictueuze karakter van de
relaties, in het tweede de morele overtuiging of walging van de rechter(s) die verheven
wordt tot universele norm. Geeft men aan de mensenrechters de mogelijkheid om
uitspraken te doen op basis van ‘menselijke waardigheid’ dan loert hun moralisme en
paternalisme om de hoek.
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ondermaats.53 Na de ineenstorting van het Oostblok verandert het gelaat van
de Raad van Europa en verdubbelt het aantal lidstaten en EVRM-verdragstaten omdat ratificatie van het EVRM voor de toetreding een voorwaarde is
geworden. De Raad van Europa bestaat thans uit 47 landen waarvan 27 die
lid zijn van de Europese Unie. Met deze aangroei, zeker met mensenrechtenkampioenen als Rusland en Turkije, stijgt niet alleen de werklast van het
Hof exponentieel, maar ook de weerstand tegen haar ‘activisme’ en liberalisme. Conservatieve beslissingen zijn dan ook legio (geworden), vrijheidsbeperkende maatregelen worden nogal gemakkelijk aanvaard en thans staat
protocol 16 op de rol, waarin het Hof netjes terug op haar plaats zal gezet
worden door een verdragsrechtelijke bekrachtiging van enerzijds de subsidiariteit van het internationaalrechtelijke controlemechanisme en anderzijds
de doctrine van de ‘margin of appreciation’, die stelt dat de staten zelf beter
de nationale situatie, mentaliteit en gebruiken kunnen inschatten en dat het
Hof zich daarmee dus niet moet inlaten. Dat is natuurlijk weer een knauw
voor het ‘universalistische’ geloof, want het betekent net zoveel dat hoofddoeken in Turkije iets anders zijn dan hoofddoeken in Nederland, om maar
te zwijgen over een kwestie als abortus of het respect van fundamentele rechten in plaatsen van opsluiting ... Op zich is dit contextualiseren natuurlijk
niet fout, maar hier betekent die een zeer reëel-politieke retour en force van
de staatssoevereiniteit en geen verfijning van de rechtspraak.

Korte tussenbalans: mensenrechten als kern van de religie
In het voorgaande zijn verschillende aanzetten gegeven tot een discussie
over het belang van de grondrechten. Het gemak waarmee grondrechten
worden ‘verklaard’, weggeschreven wanneer het erop aankomt of moeizaam (her)ingevoerd en de duidelijke greep van de statenpolitiek op regionale mensenrechtenhoven, doen vragen rijzen over het constituerend
belang en continuïteit van grondrechten in Westerse systemen. Gekend is
Samuel Moyn’s verpletterende deconstructie van die Last Utopia.54 Of het
verhaal nu teruggaat naar de Grieken of naar de Amerikaanse of Franse
revolutie, aldus Moyn, er is weinig verband met ons hedendaags begrip van
mensenrechten en in de discussies was er al helemaal geen sprake van een
53 Vgl. ‘Scrutiny yes, consequences no’ in Kl. Brummer, ‘Enhancing intergovernmentalism: the Council of Europe and human rights’, The International Journal of Human
Rights, 2020, vol. 14/2, (280-299), 282
54 Samuel Moyn, The Last Utopia. Human Rights in History, Harvard, HUP, 2010, 352p.
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mensenrechtenargumentatie. Ook naar aanleiding van de holocaust was
er nauwelijks een discussie in termen van mensenrechten, dus ook dat was
volgens hem een valse start. De echte start van ons hedendaags mensenrechtenverhaal situeert zich, aldus Moyn, eind jaren zestig toen meer en
meer mensen zich ernaar keerde bij verlies aan vertrouwen in alternatieve
geloofsssystemen zoals het marxisme en maoisme. Het is in die periode dat
mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty een bloei kenden en dat politici
het verhaal gingen oppikken.55 De grote doorbraak kwam er met de Amerikaanse president Carter die van human rights een pijler van zijn beleid (19771981) maakte. 250 jaren grondrechten blijken bij zijn hertelling er maar 50 te
zijn ...
Hoewel burgers, volgens tellingen van betrokken instellingen, vandaag
nog veel vertrouwen blijken te hebben in het verhaal van de mensenrechten56
is de politieke steun ervoor aan het afbrokkelen. Door slechts spaarzaam in
te werken op het functioneren van de politiek en de markt en mensenrechtelijk ongemoeid te laten, is een positie van onaantastbaarheid en suprematie
niet realistisch. Duidelijk is dat mensenrechten na Wereldoorlog II een finale
arbiter functie gaan vervullen, bij gebrek aan beters (God?) wellicht, maar
ook door toedoen van de oprichting van constitutionele hoven in de vele staten waar die er nog niet waren. In 1945 vond immers omslag plaats in de zin
dat het positivisme van de wet, zeker na te veel jaren Nazi-wetgeving, haar
pluimen verloor en geheel manipuleerbaar bleek. De wet als dusdanig is even
gevaarlijk als ontspoorde meerderheden. Achter de wet moet er bijgevolg wel
iets nog belangrijkers bestaan waaraan ook soevereine wetgevers zich moeten
onderwerpen. De Joods-Christelijke traditie en de liberale politieke filosofie,
allebei Westers, komen dan samen terecht bij de onvervreemdbare natuurlijke rechten en vrijheden van de mens die afgeleid kunnen worden zowel
van het bijbelse ‘de mens als evenbeeld van God’ als van de politiek-filosofische parabel van de ‘natuurstaat’, zij het dan met respectievelijk een accent
op ‘menselijke waardigheid’ of op ‘vrijheid’. Voor François Rigaux wijst dit
erop dat ze een seculiere religie zijn.57 Kant was wellicht de laatste grote
55 Over de ‘visionary’ steun van de Australische Gough Whitlam Labor regering
(1972–1975) aan de idee van universele mensenrechten, zie Adam Hughes Henry,
‘Gough Whitlam and the politics of universal human rights’, The International Journal of Human Rights, 2020, vol 24(6), 796-827.
56 EU Agency for Fundamental Rights (FRA), Many Europeans believe human rights
can build a fairer society but challenges remain, press release 24 juni 2020 (met een
bespreking van het rapport ‘What do fundamental rights mean for people in the EU?’
dat aantoont dat 88 % van de EU burgers nog steeds in het verhaal gelooft).
57 « L’idéologie libérale des rapports entre le juge et le législateur a ramené ceux-ci dans
le giron d’une religiosité séculière dont les témoins les plus véridiques, parce que les
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Westerse denker die God zag als beschermer van de fundamentele ethische
principes en sociale spelregels vertrouwde.58 Na pogingen om de ‘Rede’ of
een ‘wetenschappelijke visie op de wereld’ (evidence based ‘politiek’) op die
plaats te zetten, zijn het vandaag vooral de ‘wetten van de markt’, de ‘groei’
en de ‘productiviteit’ die ze hebben ingenomen. Gezien de historische ontwikkeling van het kapitalisme, geheel logisch overigens. Ook Harari in
Sapiens aarzelt niet om mensenrechten en humanistische theorieën als
moderne religies te beschouwen die morgen als verhaal uitverteld kunnen geraken om te worden ingelost door andere verhalen. Deze auteur
identificeert drie rivaliserende sekten binnen het humanisme, die alle drie
vertrekken van de unieke natuur van de mens; de op het individualisme
georiënteerde liberale humanisten, de meer collectivistisch gerichte socialistische humanisten en de evolutionaire humanisten met de Nazi’s en hun
geloof in een superieur ras op kop.59 Het individualisme, dat zo centraal is
voor de mensenrechten, is in historisch opzicht niet meer dan een verbond
geweest van staten en markt om de hinderlijke macht te breken van familie,
gemeenschap en de commons, en alles wat bottom-up politiek dreigt mogelijk te maken.60
Er valt iets te zeggen voor mensenrechten als een opgebouwd verhaal
dat morgen kan gedumpt worden wanneer aantrekkelijkere verhalen naar
plus naïfs, doivent être cherchés dans le XIXe siècle triomphant, tels Francis Lieber
qui affirme : « Un pouvoir judiciaire qui est placé sous la loi… est un membre d’une
immense Église, l’Église de la loi» ou le procureur général Mesdach de Ter Kiele
qui ouvre les travaux de la Cour de cassation de Belgique à l’audience solennelle de
rentrée du 15 octobre 1886 par cette déclaration : « La loi est la vérité suprême par
excellence et se confond avec elle […]. La méconnaître serait une impiété. » À pareille
sacralité de la loi, jointe à la sainteté conférée aux prêtres du culte nouveau, a succédé
aujourd’hui la religion des droits de l’homme.» (F. Rigaux, La loi des juges, Odile
Jacob, Paris, 1997, 284).
58 F. Rigaux, La loi des juges, Odile Jacob, Paris, 1997, 320p. Over de religieuze fundering van Locke’s politieke theorie, leze men Greg Forster, John Locke’s Politics of
Moral Consensus, Cambridge: CUP, 2005, 328p.
59 Yuval Noah Harari, Sapiens. A Brief History of Mankind, Penguin Random House,
2011, 256-258. Fijntjes merkt deze historicus op dat de laatste strekking min of meer
gemeengoed was in het Westen van de 1930s en in 1945 ‘even’ van het voorfront
moest wijken door het door de Nazi’s opgebouwde diskrediet maar morgen terug een
eersterangs rol kan spelen, zeker in het licht van onze obsessie met genoom verbetering en ons streven naar intelligente machines die vragen oproepen over het begrip
‘mens’ (p. 458).
60 Yuval Noah Harari, ibid., 401-403. Deze analyse moet samengelezen worden met de
pagina’s 410-412 waarin Harari, op basis van cijfermateriaal, stelt dat staten gezorgd
hebben voor veel minder geweld en meer vrede dan onder samenlevingen gebaseerd
op familie- en gemeenschapsverbonden.
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voren treden. Dat eeuwen geschiedenis van slavernij, kolonisatie, uitbuiting,
racisme en discriminatie hebben geleid tot een door het Westen gesponsorde
boost van het mensenrechtengeloof en -discours, heeft wellicht te maken met
het feit dat een luid discours de verhulling van praktijken in de hand werkt.
Foucault heeft hierover veel geschreven, en het is duidelijk dat het verlichtingsverhaal al van in het begin gepaard gaat met machtspraktijken van disciplinering, controle en surveillance, die het tot op het bot uithollen, tenzij je
aan de Bezos-Zuckerberg kant van de samenleving bent geboren of erin bent
‘opgeklommen’. Het zegt natuurlijk veel over de diepgang en werkelijkheid
van de mensenrechtenbewustwording indien die niet gestoord wordt door
de eindeloze economische verderzetting van de kolonisatie en het structureel
racisme dat erin is ingeworteld, de honger (terwijl wij sterven aan vet), de
verwoesting van het habitat van miljoenen, de verdronken kinderen in de
Middellandse zee en het sterven van hopen mensen die eigenlijk gemakkelijk
kunnen genezen omdat octrooihouders en big pharma vooral om hun profijt bezorgd zijn. Er moet in de mensenrechtengodsdienst zelfs niet gebiecht
worden na de zonde, je doet gewoon voort.61
Maar hoe dan ook, moeizaam en gebrekkig, eerder dan vanzelfsprekend
en effectief, ontwikkelt zich via het internationaal recht een nieuwe laag in het
axiomatisch recht, in de constructie van de formele bronnen van het recht.
In het referentie-apparaat van de juristen neemt een nieuwe zwaarwegende
en hiërarchisch predominant genoemde laag van normen plaats die verdragsrechtelijk of via de ‘rechtsbeginselen erkend door de beschaafde naties’
(art. 38 Statuut Internationaal Gerechtshof, nog steeds met deze woorden
geldig!) aangezet wordt. Dat wil zeggen dat van de Staten wordt verwacht dat
ze via hun politieke systemen van rechten van de mens een harde rechtsbron
gaan maken, hetzij door het aanspreken van het internationaal verdragsrecht
of ius cogens, hetzij door eigen grondwettelijke formuleringen ervan. Dat zou
het voor rechters dan mogelijk maken om ze juridisch af te dwingen.

Mensenrechten als politieke koevoeten
Het voorgaande leert dat op het verhaal over de mensenrechten veel kan worden afgedongen. Het gaat om een sterk Westers individualiserend verhaal
dat de ‘ecologische’ interdependentie met de ander, zowel de menselijke als
de niet-menselijke ander, geheel afhankelijk maakt van een denkbeeldige
61 Staten die het heel erg botvieren op mensenrechtenvlak (zoals China of Rusland
bijvoorbeeld) blijven als puntje bij paaltje komt toch belangrijke handelspartners.
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individuele soevereiniteit als absoluut vertrekpunt. Het verhaal is bovendien
historisch ingebed in een liberaal-kapitalistische stroming die zich graag als
‘humanistisch’ voordoet maar met brede bloedsporen en vernietigingen achter zich, het leven vrolijk cynisch de muur in stuurt. Markt, groei, productie en eigendom maken ons heersers en meesters van alles wat ons omringt.
Pech voor degenen die gedepriveerd worden en voor alles wat vernietigd
wordt, want we externaliseren toch alle schade en maken die lekker onzichtbaar via de truc van de economie en de geografische grenzen.62
Zijn we daarom tegen Amnesty International, Human Rights Watch of
de Liga voor de mensenrechten? Neen, natuurlijk niet en wel integendeel. De
wereld is wat ze is, en het is hier en nu dat er gehandeld moet worden. Grote
abstracte bespiegelingen en religieuze ijkpunten uit een roemloos verleden
kunnen ons daarbij niet helpen. Het handelen moet integendeel concreet
zijn, ingebed in het nu, realistisch-speculatief en pragmatisch met de blik
gericht op de consequenties, met zorg en voorzorg voor het leven in de toekomst. En uiteraard, met gebruik van de koevoeten en hefbomen die er zijn,
als die een verschil, hoe klein ook, kunnen maken.
Organisaties zoals Amnesty en Human Rights Watch ontwikkelen zich
als politieke actoren met topische slagkracht, dat wil zeggen dat ze specifieke
situaties in een bepaalde en gewenste richting proberen te doen evolueren
door mobilisatie van het mensenrechtendiscours. Samen met plaatselijke
civil society organisaties die opkomen voor concrete strijdpunten leren ze
ons de mensenrechten te bedienen als breekijzers om met betrekking tot
bepaalde strijdpunten sterker te wegen. Of zij daarbij ook streven naar de
realisatie van een abstract en theoretische mensenrechtelijk humanistisch
62 Europa het paradijs van de mensenrechten: de mensen die op bootjes creperen, dat is
een probleem dat we wegkijken, of niet helemaal, we besteden het uit aan onze grote
vrienden in Turkije en Libië. Over de onzichtbaarheid van economisch geweld en vragen
over economische rechtvaardigheid in internationale mensenrechtenkwesties, en de
band met de impliciete waarde in het dominant Westerse mensenrechtendiscours,
Dustin Sharp, ‘Addressing Economic Violence in Times of Transition; Toward a
Positive-Peace Paradigm for Transitional Justice’, Fordham Int’l L.J. 2012, vol. 35,
(780-820), 796-801. Zie voor een alternatieve verklaring waarom bij transitional
justice processen rectificatory justice kan domineren over legal en distributive justice,
waarbij vooral deze laatste veronachtzaamd wordt, R. Mani, Beyond Retribution:
Seeking Justice in the Shadow of War, Cambridge, UK: Polity Press, 2002, 256;
P. Lundy & M. McGovern, ‘Whose Justice? Rethinking transitional justice from the
bottom up’, Journal of Law and Society, 2008, vol. 35(2), 274-275. Zie meer algemeen
over het onvermogen van mensenrechten om sociale rechtvaardigheid te brengen,
S. Moyn, Not Enough: Human Rights in an Unequal World, Cambridge: Harvard
University Press, 2018, 220p.; P. Alston, ‘The Populist Challenge to Human Rights’,
Journal of Human Rights Practice, 2017, vol. 9, 1-15.
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wereldbeeld, is daarbij wat ons betreft niet belangrijk. Koevoeten spelen in
op zwakke plekken en het openbreken dat ze veroorzaken laat nieuw licht
binnen (cf. motto Leonard Cohen) waardoor pragmatisch andere mogelijkheden kunnen worden geopend en te baat genomen, steeds lokaal en situatiegebonden. Zo worden de mensenrechten middelen om nieuwe en betere
verhoudingen en situaties in het leven te roepen, die op hun beurt opnieuw
enzovoort... en zodoende stapsgewijs kunnen bijdragen tot de constructie van een degelijker wereld. Er is echter niet veel dat ons vandaag toelaat
te zeggen dat die betere toekomst vervat ligt in de wereldlijke verwerkelijking van de mensenrechtenreligie van vandaag: in het licht van de laatste
250 jaar wereldgeschiedenis, is dat eigenlijk vooral betwijfelbaar en allesbehalve hoopgevend.
Het lokaal en topisch actievoeren van organisaties als Amnesty situeert
zich binnen, maar ook buiten het recht. Dat hoeft bij nader inzien niet te
verbazen. Politieke en ‘ethische’ (‘shaming’) verantwoordingsmechanismen
kunnen ertoe bijdragen dat onze verantwoordelijken aan het aarzelen slaan
en zelfs responsief worden. Zij gaan dan mensenrechtelijke beleidsvoorstellen formuleren, autoriteiten systematisch onderwerpen aan een mensenrechtenmonitoring en actievoeren rond mensenrechtelijke pijnpunten. Daarbij
kiezen ze soms voor juridische (bijvoorbeeld oproepen om mensenrechtenschenders te vervolgen) of voor niet juridische accountability (bijvoorbeeld
druk uitoefenen op een mensenrechtenschender om terug te treden). De
accountability beweging geleid door de genoemde mensenrechtenorganisaties is er precies gekomen om de strijd rond mensenrechten op een concreet,
niet abstract idealistisch niveau te tillen, meer bepaald dat van de praktijk,
dichtbij de mensen die geconfronteerd worden met conflicten ongeacht of die
door de betrokkenen zelf in termen van mensenrechten of niet worden ervaren en beleefd. In deze benadering is verantwoording vragen en afdwingen
een proces63 waarbij teruggevallen wordt op legale en niet-legale verantwoordingsmechanismen, die naast elkaar kunnen bestaan en elkaar aanvullen.
Als mensenrechtelijke argumenten daarbij nuttig zijn en kracht toevoegen,
is dat zeker meegenomen, mits ze maar bevrijd worden van universalistische
noties en een klemtoon op de rol van de staat als behoeder ervan.64
63 T. Destrooper, ‘Accountability for Human Rights Violations in Cambodia: Mapping
the Indirect Effects of Transitional Justice Mechanisms’, Asia-Pacific Journal on
Human Rights & the Law, 2018, vol. 19(2), (113-39), 116.
64 Vgl. met Amartya Sen, The Idea of Justice, London, Penguin Books, 2009, 467p. Sen
zet Westerse en niet-westerse denkers in het licht die niet vertrekken vanuit een
transcendentaal begrip over wat een juiste samenleving is maar vanuit de praktijk.
Hoewel institutionele hervorming en sleutelen aan ‘juiste instellingen’ belangrijk zijn
en blijven, komen we toch verder als we ons toespitsen op concrete sociale realisaties.
Sen ziet daarbij de focus op staten als een tyrannie voor ons denken die ons doet
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Mensenrechten als concrete rechtsmiddelen: juridische
koevoeten in de rechtszaal
Keren we terug naar de kern van de juridische activiteit, de beslechting van
conflicten door de rechter en het juridische denken (of: het denken als rechters): de hermeneutische juridische praktijk die ervoor zorgt dat rechters en
juristen zaken niet zomaar vrijelijk volgens hun goeddunken, maar strikt
volgens de constraints van de juridische praktijk beslechten resp. anticiperen. Welke rol ligt daar weggelegd voor abstract en axiomatisch geformuleerde mensenrechten in grondwetten en internationale verdragen? Recht
bedrijven en als jurist handelen is anders dan zwaaien met abstracte politieke idealen of economische dogma’s. Niets is duidelijker dan de uitspraak
‘roeien met de riemen die je hebt’ als je als jurist handelt. Zo het axiomatisch recht – de normen die worden afgeleid uit de formele rechtsbronnen, en
dus vooral de wetgeving – een enorme hoeveelheid aan algemene en minder
algemene normen bevat, weet je tenslotte alleen met 100 % zekerheid of je
nu recht had of niet wanneer een rechter dat beslist (en nooit ervoor), en dat
betekent dat een jurist zich, gegeven een bepaald probleem, moet vastbijten
in de juridische interpretatieve stappen die een rechter binnen de constraints
van de juridische praktijk mag, kán en zou kunnen zetten teneinde een
beslissing te nemen. Daar de rechten van de mens deel uitmaken van de hiërarchisch hoogste formele rechtsbronnen, moeten ze ook aangewend worden
in het kader van juridische creativiteit. Die creativiteit is een essentieel en
voorbijgaan aan ontelbaar verschillende lokale groepen, identiteiten en actoren.
Utilitaristen, economische egalitairen, marxisten, libertariërs hebben allemaal hun
kijk op perfecte instituties en op de ideale lijst van grondrechten en deze vallen
nooit samen. Zonder in relativisme te vervallen, gaat Sen daarom een zoektocht
naar rechtvaardige oplossingen voorstellen gebaseerd op empirie, bottom-up
informatiegaring, evaluatie aan de hand van beoordelingscriteria (capabilities,
mensenrechten gedacht als vrijheden, …) en vergelijking van concrete alternatieven
(die er altijd zijn). Universalisme of volledige consensus is daarbij niet nodig: ‘For the
emergence of a shared and useful understanding of many substantive issues of rights
and duties (and also of rights and wrongs) there is no need to insist that we must have
agreed complete orderings or universally accepted full partitions of the just, strictly
separated from the unjust; for example, a common resolve to fight for the abolition
of famines, or genocide, or terrorism, or slavery, or untouchability, or illiteracy, or
epidemics, etc. does not require that there be a similarly extensive agreement on the
appropriate formulae for inheritance rights, or income tax schedules, or levels of
minimum wages, or copyright laws. The basic relevance of the distinct perspectives
– some congruent, some divergent – of the people of the world (diversely diverse as
we human beings are) is part of the understanding that open impartiality tends to
generate. There is nothing defeatist in this recognition’ (Amartya Sen, The Idea of
Justice, London, Penguin Books, 2009, 139-140).
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broodnoodzakelijk kenmerk van de juridische praktijk: voor elk probleem
moet de beste juridische oplossing gezocht worden. Dat men in de gevallen
van juridische creativiteit al snel van ‘juridisch activisme’ spreekt zegt overigens iets over de staat van de rechtspraktijk ... Hoe dan ook: die creativiteit
beantwoordt aan de rechterlijke plicht om in een bepaalde concrete situatie
de best mogelijke juridisch verantwoorde definitieve beslissing te bewerkstelligen, in de hoop dat die misschien lokaal een situatie verbetert, en nog
‘misschiener’, later, als precedent of via de rechtsleer, een wat ruimer effect
kunnen verkrijgen, zodat idealiter de wetgever erop zou inspelen etc.65
Het is niet voor niets dat Stanley Fish de rechtspraak de least dangerous
branch noemde. Of zoals Rigaux het zei: rechters produceren trèves, ‘wapenstilstanden’ die altijd lokaal zijn, zelfs al moeten ze door eenieder erkend worden. De uitvoerende en de wetgevende macht kunnen er altijd voor zorgen
dat er nooit meer een nieuwe rechter zoiets zal kunnen beslissen. Kortom,
een realistische en pragmatische juridische creativiteit die zich inleeft in
bestaande problemen en een zoektocht naar oplossingen zonder prekerige
algemene/abstracte idealen belichaamt, kan zich zeker en vast bedienen van
de mogelijkheden die de mensenrechten als hoge formele rechtsbron bieden.
Er zijn wellicht scheurtjes en mogelijkheden in het normatieve axiomatische
recht vervat: het is aan de juristen om er koevoeten in te wringen en te trekken en sleuren en hopen dat er wat licht doorkomt. Niets meer niets minder,
maar elke gebeurtenis is een herschikking waarin mogelijkheden van verdere veranderingen vervat liggen. Het is het proberen zeker waard.66
65 Hierover: S. Gutwirth, ‘Providing the missing link: law after Latour’s passage’, in
K. McGee (ed.), Latour and the passage of law, Edinburgh U.P., 2015, 122-159;
S. Gutwirth, ‘Juridische correctheid’ is nodig’, Panopticon, 2015/5, Vol. 36, 425-432.
66 Of het inroepen van de rechten van de mens heilzaam zal zijn, is allesbehalve zeker.
Het EVRM bevat inderdaad heel wat beperkingsmogelijkheden, die staten toelaten
de betekenis van de fundamentele rechten ernstig te beknotten. We spraken al van de
‘subsidiariteit’ van het verdrag en de ‘margin of appreciation’, maar het gaat nog een
stuk verder. Krachtens art. 15 kunnen zowat alle rechten op een laag pitje gezet worden als er een toestand heerst die ‘het voortbestaan van het land’ bedreigt (terrorisme
of de coronacrisis), terwijl voor andere rechten (uitingsvrijheid, privéleven, vrijheid
van vergadering en gewetensvrijheid) de beperkingsvoorwaarden expliciet worden
ingecalculeerd. Waar we ons in de jaren ’90 nog druk maakten omwille van de plaatsing van caméra’s of het afluisteren van telefoongesprekken, is het vandaag de dag
zo dat zulke vormen van surveillance, dankzij de beperkingsmogelijkheden, geheel
gebanaliseerd zijn geraakt, en dat big data en het gebruik dat ervan gemaakt wordt
eigenlijk ontsnappen aan elke controle, al was het maar omdat die voorbij de controlemacht van de staat worden verwerkt en verhandeld. Het gaat zelfs zover dat respectabele instellingen zich gegevensverwerkinssystemen aanschaffen waarvan iedereen
weet dat ze niet conform zijn noch met de mensenrechten, noch met data protection.
Overigens blijven maatregelen die genomen worden tijdens een ‘crisis’ oneindig veel
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Uitleiding: een veel te machtig en toxisch seculier geloof
We weten dat Sonja Snacken door onze geschriften over de polyfonische
rechtsstaat en, net als wij, het relationeel rechtsbegrip van Foqué en ’t Hart is
beïnvloed geweest.67 Het is natuurlijk een verhaal waarmee je in de huidige
politieke constellatie iets kunt, omdat het, met zijn nadruk op grondrechten en checks and balances, teruggrijpt naar de grondslagen van het Westerse
politieke denken 250 jaar heeft getekend, en eigenlijk min of meer als politiek
filosofische constitutie kan gelden. Het geeft binnen het systeem aanvaardbare en sterke argumenten, die schenders van zijn basisbeginselen kunnen
doen wankelen en aarzelen. Wij zelf zullen niet nalaten het te gebruiken en
te mobiliseren, als het van pas komt in het topische recht, in de rechtspraktijk. We zullen het blijven vertellen aan onze studenten, omdat het een sterk
gedragen verhaal is met stringente gevolgen voor de structurering en organisatie niet alleen van onze samenleving maar ook die van de anderen, zelfs
al hebben die erom niet gevraagd. De rechten van de mens zijn als formele
rechtsbron een reëel en zelfs onomzeilbaar middel zowel voor rechtzoekenden, als voor juristen en rechters. Als je een verbod tot betogen kan aanvechten met art. 10 EVRM, dan moet je dat zeker doen; als je geen zin hebt dat de
GAFAMs je doen en laten minutieus volgen en in kaart brengen, moet je het

langer in stand gehouden dan ter oplossing van de crisis nodig is. Over de rol van de
rechter was Rigaux overigens al allesbehalve optimistisch: « (C)ertains instruments
normatifs qui expriment les aspirations fondamentales des hommes et des femmes de
leur temps et proclament un message clair et même exaltant se révèlent dans la pratique d’un maniement beaucoup plus complexe. Tel est notamment le cas de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dont les principes ont été
réitérés dans le préambule de la Constitution de la Ve République et dont le langage
a aussi inspiré la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950. Ces instruments paraissent découper des plages aérées, ils promettent en des termes accessibles à tous, la liberté d’expression, la
liberté d’association, l’égalité devant la loi, la protection contre l’arbitraire. Toutefois,
dès que les juges s’emparent de la violation alléguée d’une liberté fondamentale, ils
développent un discours qui laisse voir combien sont incertaines les frontières des
espaces protégés : la religion des droits de l’homme se transforme en culte savant »
(F. Rigaux, La loi des juges, Odile Jacob, Paris, 1997, 8). En het is zeker juist dat rechters, en in het bijzonder die uit het Straatsburgse Hof, hoe integer ze ook zijn, zeer
dikwijls komen te staan voor proportionaliteitsoverwegingen en belangenafwegingen, waarbij zij, zelfs binnen hun verplichtingen als juristen, zelf en eigenmachtig
beslissen over de toegemeten gewichten, de ijking en het doorslaan van de balans.
67 S. Gutwirth, ‘De polyfonie van de democratische rechtsstaat’ in Wantrouwen en onbehagen, M. Elchardus, (red.), Balans 14, Brussels, VUBPress, 1998; R. Foqué & A.C.
’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechtelijke
waardendiscussie, Arnhem/Antwerpen, Gouda Quint/Kluwer, 1990, 501p.
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zeker niet nalaten om dat aan te vechten via juridische procedures rond de
bescherming van je vrijheid, je privéleven en je persoonsgegevens.
Noem het vooruitschrijdend of resurgent inzicht, maar na de Westerse
euforie van de Golden sixties en de successen van de West-Europese welvaartstaat (als we Foucault pour le besoin de l’argument even vergeten), is
het verhaal van de polyfonische democratische rechtsstaat en de universele
rechten van mens, in het aanschijn van het neoliberale kapitalisme met zijn
steeds ondraaglijker wordende uitwassen (zelfs tegen de zó hoog geprezen ‘individuele vrijheid’) en de bewustwording van de gemene brutaliteit
waarmee het Westen de rest van de wereld, het leven en de atmosfeer, heeft
onderworpen aan zijn vernietigende hebzucht, de rol gaan spelen van een
veel te machtig en toxisch geworden seculier geloof. Met zijn ‘einde van de
geschiedenis’ heeft Fukuyama dat mooi verwoord: alleen een allesomvattend
zelfgenoegzaam en een blind monotheïsme kan zo’n irrealistische en dogmatische stelling onderbouwen. Gebruik de fundamentele rechten als politieke
en juridische middelen als het helpen kan, maar geloof vooral niet dat ze een
panacée, een opperste arbiter of een finaal ijkpunt zijn. Mensenrechten zijn
deel van een verhaal dat morgen, in het aanschijn van wat het verdoezelt, zijn
overtuigingskracht kan verliezen. Het is een foute strategie om de geschiedenis van dat individualistische en op de markt geënte verhaal op te blazen en
te koppelen aan noties zoals universalistische geldigheid. Het is eveneens een
foute strategie om dit verhaal het enige legitieme verhaal te noemen. Het is
allesbehalve ‘evidence based’, laat staan realistisch te blijven geloven dat we
allemaal gelijke, vrije en soevereine individuen zijn.
Op de klassieke dooddoeners, met name de verongelijkte vragen ‘wat ons
alternatief dan is?’ en ‘wat we dan in de plaats gaan zetten?’ hebben we een
eenvoudig antwoord. Geef ons ook 250 jaar tijd, en we maken er, bottom up,
niet als individuele calculerende en ontwortelde egoïsten maar als ecologische en verbonden wezens, zonder gewapende staten als machtige gendarmen, in onderlinge samenwerking, zonder meerderheid-minderheid regel
maar met consensueel-speculatieve palavers, en zonder externalisatie van
schade, risico en miserie, zeer zeker iets beters van.
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Academische discussies over ‘comparative
humane prison law’ – ter herinnering aan
interessante en leerzame seminars
Constantijn Kelk
Em. Professor Straf(proces)- en Penitentiair Recht,
Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht

The Prison of the Lost
‘Aimlessly drifting on this sea of wrath
Barely afloat in humanity’s mass
So easy to capsize into this sea of sorrow
Living each day with no thought of tomorrow’
a California prisoner, 2006

Rond 1989 werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan een internationaal
seminar over – kort gezegd – ‘Prison Law’, dat in september 1989 zou worden georganiseerd in Buchenbach nabij Freiburg in Duitsland. De initiatiefnemers en organisatoren van deze conferentie waren Dirk van Zyl Smit en
Frieder Dünkel, respectievelijk uit Zuid-Afrika en Duitsland.
In beginsel werd één deelnemer per land uitgenodigd: Sonja Snacken was
dat voor België en ik voor Nederland. Het merendeel van de uitgenodigde
deelnemers deed universitair research als (associate) professor of als lecturer,
en sommigen waren verbonden aan een bijzonder Justitieel Onderzoekscentrum voor Strafrecht of voor Criminologie. Allen waren excellente gevangenisexperts.
Van ieder werd een paper verwacht dat een overzicht zou bevatten van
het eigen nationale gevangenissysteem. Hierbij zou vooral veel aandacht
moeten worden besteed aan de praktijk van de penitentiaire wet- en regelgeving, zodat het accent vooral zou komen te liggen op de werking ervan, dus
op law in action in plaats van law in the books. Tevens ontvingen de deelnemers een puntsgewijze inhoudsopgave om zoveel mogelijk in hun paper te
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volgen. Europese landen waren verreweg het meest gerepresenteerd1, maar
ook waren er deelnemers uit China, Japan, Hong Kong, Zuid Afrika en de
USA.
Tijdens de meeting in Buchenbach werden over de papers waarderende
opmerkingen, maar ook veel vragen en kritische commentaren uitgewisseld,
zodat bepaalde elementen van het ene systeem de inzichten van de representanten van andere systemen konden verrijken of verscherpen.
Zelf heb ik deze bijeenkomst als zeer vruchtbaar ervaren voor het (her)
ijken van mijn eigen ideeën en ook van mijn verdere gedachtevorming over
het Nederlandse gevangeniswezen. Alle deelnemers leken een vergelijkbare
reactie te hebben. Bovendien werd het besef weer eens wakker geschud dat
elk politiek stelsel, dat per land nu eenmaal sterk kan verschillen, wel een stevige stempel op het eigen gevangeniswezen pleegt te drukken. Om een enkel
voorbeeld te noemen: dit kwam in het bijzonder tot uiting in de nogal korte
uiteenzetting die de representant van de Sovjet Unie (USSR) wijdde aan zijn
eigen strenge en nog tamelijk primitief aandoende penitentiaire systeem. De
meeste aanwezigen hadden daarvan al wel enige indruk gekregen, bijvoorbeeld uit Soltzjenitsyn’s ‘Goelag Archipel’. Onze Russische collega hield een
vrij korte voordracht in vergelijking met de andere leden van ons gezelschap.
De anderen konden wat meer over hun gevangenissysteem te berde brengen,
zoals over de resocialisatie of over de reclassering, de scholing, de rechten
en de vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstelling van de gevangenen en
over nog andere (relatief) ‘verlichte’ elementen van de penitentiaire praktijk.
Eveneens voorzagen ze een en ander zonodig ook van kritische kanttekeningen.
Zo ervoer ik het zelf eerlijk gezegd als een voorrecht dat ik uitvoerig
kon verhalen over het in 1977 in Nederland in werking getreden beklag- en
beroepsrecht voor gedetineerden, een voor velen nieuw fenomeen, waardoor
de buitenlandse collegae zeer geïntrigeerd bleken te zijn.
Na thuiskomst van het seminar hebben alle deelnemers hun papers op
grond van de gegeven commentaren nog bewerkt. Vervolgens werd door de
beide organisatoren/editors het geheel van alle bewerkte bijdragen nog voorzien van een aantal algemene conclusies, waarna in 1991 de bundel verscheen
onder de titel: Imprisonment Today and Tomorrow.2

1
2

Oostenrijk, België, Tsjechoslovakije, Denemarken, Engeland en Wales, Duitsland,
Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Schotland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Sovjet Unie.
D. VAN ZYL SMIT, Imprisonment Today and Tomorrow, Deventer, Kluwer, 1991.
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Terugkijkend op deze bijzondere bijeenkomst, concludeerde ik met grote
tevredenheid dat er gelukkig overal academische docenten, onderzoekers en
hoogleraren zijn, die zich niet alleen het lot van hun gedetineerde medemens
aantrekken, maar diens situatie zowel in menselijk als in sociaal en juridisch
opzicht kritisch en met het oog op verbetering willen beschouwen. Tevens
realiseerde ik me weer eens dat ik in de jaren 1970, ten behoeve van mijn
promotie-onderzoek over de rechtspositie van gedetineerden, in universitaire bibliotheken al een aantal internationale publicaties over de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties had aangetroffen, waarin soms ook
iets in de trant van rechten van gedetineerden, zij het vaak vluchtig, werd
aangestipt.
Deze literatuur was voornamelijk afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, België, de USA en de Scandinavische landen. In laatstgenoemde landen bestonden toen zelfs actieve verenigingen voor strafrechtshervorming, genaamd
KRIM, KROM en KRUM, die zich onder meer voor de rechten van gevangenen sterk maakten. Hetzelfde gold trouwens voor de toen in Nederland
opgerichte Coornhert-Liga tot hervorming van de strafrechtspleging. Dit
alles was een onderdeel van de internationale emancipatiebewegingen van
de jaren 1970, waarin ook de Amerikaanse Civil Rights Movement zeer goed
paste. Zo kregen rechten voor gevangenen en voor heel wat meer categorieën
maatschappelijk achtergestelden steun.
In 1978 verdedigde ik mijn dissertatie: ‘Recht voor gedetineerden’, met als
promotoren Rijk Rijksen, hoogleraar penologie, en Toon Peters, hoogleraar
rechtssociologie, beiden aan de Universiteit Utrecht. Rijksen was beroemd
vanwege zijn onderzoek naar de meningen van gedetineerden over de
manier waarop ze zich in de gevangenis behandeld voelden, en ook vanwege
zijn onderzoek naar de bijzondere situatie van de langgestraften, onder wie
nog enkele Duitse oorlogsmisdadigers van weleer, in de koepelgevangenis te
Breda.
Gedurende het seminar in Duitsland en tijdens de seminars die nog zouden volgen, proefde ik bij de deelnemers zonder uitzondering een streven
naar enige humanisering zowel van de behandeling van de gedetineerden
als van hun rechtspositie. Dit leek het gezamenlijke uitgangspunt van veler
gedachten. De latere seminars betroffen steeds een specifiek onderdeel van
het penitentiaire bestel, zoals in 1990 over voorlopige hechtenis in het Poolse
Kazimierz, in 1992 over gevaarlijke en langgestrafte gedetineerden in Praag
en in 1996 over gevangenisarbeid in het Spaanse Onatti.
Daarnaast werden onder de vlag van twee Internationale Criminologische Congressen respectievelijk in Budapest (in 1993) en in Seoul (in 1998)
speciale workshops georganiseerd over actuele ontwikkelingen op het gebied
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van prison research. Voor elk van deze workshops werden, behalve de leden
van onze kerngroep, tevens enkele uitgelezen experts uitgenodigd om over
het desbetreffende thema een paper te schrijven. Zo raakten nog meer landen bij onze activiteiten betrokken.
Ondertussen werd door Frieder Dünkel en Dirk van Zyl Smit een tweede
editie van het oorspronkelijke boek ‘Imprisonment Today and Tomorrow’
georganiseerd.3 Sinds de eerste editie van 1991 hadden allerhande belangrijke ontwikkelingen het penitentiaire landschap her en der flink veranderd: steeds vaker werden bepaalde misdrijven niet meer op de klassieke
manier door de strafrechter berecht, maar werd de afhandeling daarvan
meer en meer overgelaten aan het Openbaar Ministerie. Daarnaast deed
zich een enorme toename voor van alternatieve sancties, zoals de taakstraf.
Tegelijkertijd moesten echter ook nieuwe gevangenissen worden gebouwd
vanwege de aanzienlijke groei van het aantal tot een (ook langere) gevangenisstraf veroordeelden. Dit was in vele landen het geval, ook in Nederland,
waar voorheen het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners, de zogeheten
prison rate, lange tijd relatief bijzonder laag was geweest.
Doordat het onderscheid tussen lichtere en (zeer) zware criminaliteit
strafrechtelijk scherper gemarkeerd werd, ontstond binnen de straftoemeting een steeds sterkere contrastwerking, met als gevolg dat in de praktijk de
zwaardere misdrijven geleidelijk aan ook alsmaar zwaarder werden bestraft.
In deze tweede editie kwamen behalve de eerdere auteurs nog enige
nieuwe representanten van een aantal Aziatische, Afrikaanse en ZuidAmerikaanse landen aan het woord.4
Alle auteurs van de eerste editie werden verzocht om voor de tweede
editie alle nieuwe ontwikkelingen in hun oude tekst te verwerken. Zo had
Sonja Snacken in 1991 alreeds kritisch opgemerkt dat de Belgische gedetineerden ‘zeer weinig rechten’ hadden, terwijl eventuele privileges juridisch
altijd konden worden ingetrokken. In de tweede editie kon ze echter melden
dat er inmiddels in België een ontwerp van Basiswet voor gedetineerden lag,
die voorzag in een behoorlijk juridisch uitgewerkt klacht- en beroepsrecht,
inclusief een contradictoire procedure, hetgeen tot vruchtbare resultaten zou
moeten gaan leiden.
Het was verder voor ons van niet gering belang dat de bevindingen
van het inmiddels fungerende European Committee for the Prevention of
3
4

Deze zou verschijnen in 2001, wederom bij Uitgeverij Kluwer. D. VAN ZYL SMITH
en F. DUNKEL, Imprisonment Today and Tomorrow: International Perspectives on
Prisoners’ Rights and Prison Conditions, Den Haag en Boston, Kluwer, 2001.
Botswana, Brazil, Canada, Estonia, India, Lithuania, Mozambique, Venezuela.
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Torture and Inhuman and Degrading Punishment (1989) beschikbaar waren
en dat wij zo dus kennis konden nemen van kritische analyses van tal van
Europese gevangenissituaties.
Onze gemeenschappelijke betrokkenheid versterkte de cohesie en de
onderlinge sympathie van onze groep. Tijdens de herhaalde bijeenkomsten
op steeds wisselende plaatsen in Europa leerden we elkaar beter kennen, hetgeen ook de discussies ten goede kwam, die soms aan de eettafel – uiteraard
met wijn er bij – werden voortgezet. Wat mij in ieder geval scherp is bijgebleven was dat we, vooral in de avonduren, bijzonder veel plezier met elkaar
hebben gehad.
Op deze aangename wijze heb ik Sonja Snacken, eveneens deelnemer
vanaf het eerste uur, beter leren kennen en vooral waarderen. Tijdens de
discussies kon zij op grond van haar analytisch inzicht over de aan de orde
zijnde problematiek treffende opmerkingen en observaties in stelling brengen, tegelijkertijd een respectvol oog hebbend voor andere opvattingen of
standpunten.
Als echter na een vermoeiende dag het uur van de ontspanning was aangebroken, kon ook Sonja, als ik het me goed herinner, zó intens door een
lachbui worden overvallen dat haar de tranen over de wangen rolden. Het
opmerkelijke van ons vakgebied (het strafrecht, de criminologie en de penologie) is dat dit weliswaar niet is gerelateerd aan de vrolijkste kanten van de
samenleving, maar zich aan de andere kant juist uitstekend blijkt te lenen
voor anekdotes en voor humoristische verhalen naar aanleiding van onze
meestal droevige, maar soms ook verrassende ervaringen en confrontaties
met de surrealistische binnenwereld van de gevangenis.
Het moet in 1993 geweest zijn, dat Sonja mij op mijn instituut in Utrecht
opbelde om me te vertellen dat de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije
Universiteit te Brussel, waaraan Sonja als hoogleraar criminologie, penologie en rechtssociologie verbonden was, mij had uitverkoren om in 1994 de
bijzondere Francqui-leerstoel gedurende een trimester te komen bekleden.
Met deze blijde boodschap was ik zeer vereerd. Want het tijdelijk bezetten
van deze bijzondere leerstoel is een reeds van af 1932 bestaand, tamelijk
presti-gieus eerbewijs aan professoren van zeer verschillende wetenschappelijke disciplines. Mijn verre en grote Utrechtse voorganger in het strafrecht
Willem Pompe bekleedde deze stoel in 1952.
In februari 1994 hield ik mijn inaugurele rede en vervolgens verbleef ik
acht weken lang elke donderdag en vrijdag in Brussel en nam dan vaak op
Sonja’s instituut eerst deel aan wetenschappelijke besprekingen over proefschriften van stafleden die nog in statu nascendi verkeerden en over andere
aldaar verrichte onderzoeken.
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Zo sprak ik ook geregeld met Sonja, die tussen haar drukke werkzaamheden door altijd enige tijd voor me wilde vrij maken om even bij te praten.
Elke week logeerde ik in hetzelfde hotelletje (‘Arlequin’) achter de Grote
Markt in het oude centrum met zijn vele restaurantjes en zo ging ik me gaandeweg een klein beetje een Brusselaar voelen.
Mijn inaugurele speech ging over de veranderende mensbeelden in het
strafrecht, weliswaar sterk gerelateerd aan de Nederlandse situatie, maar
tegelijkertijd toch ook actueel in meer Europese strafrechtelijke praktijken.
In de jaren 1980 had het efficiency-denken meer en meer toegeslagen ten
detrimente van de persoonsgerichte, geïndividualiseerde bejegening van verdachten en veroordeelden. Dit betekende een verharding van het strafrecht,
hetgeen zich onder meer manifesteerde in de uitbreiding van het aantal
gevangeniscellen en in het algemeen in een versobering van de gevangenisregimes. Het mensbeeld veranderde van een individuele burger, die een (soms
ernstige) fout heeft gemaakt en behalve gestraft ook geholpen dient te worden, naar een burger die zich als een vijand van de samenleving heeft gemanifesteerd en derhalve ook als vijand gestraft dient te worden. Zelf ben ik
altijd een verdediger van de humane en helpende hand geweest: resocialisatie
tot redzame burgers is per saldo voor de samenleving vruchtbaarder dan het
kweken van verbitterde ‘desperado’s, zoals mijn grote voorganger Willem
Pompe het reeds noemde.
Mijn colleges werden niet alleen gevolgd door reguliere studenten, maar
ook door belangstellenden die bijvoorbeeld werkzaam waren in het gevangeniswezen. Dit gold zeker voor Achiel Neys, die aalmoezenier in de Centrale
gevangenis in Leuven was en inmiddels ook verbonden was aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van één van mijn colleges was het thema: Schuldbeleving door de gestraften. Dit was precies het thema waarmee Achiel Neys
in zijn gevangeniswerk veel te maken had (gehad).5
In samenhang hiermee had hij tezamen met Tony Peters nieuwe gedachten en initiatieven ontwikkeld in de sfeer van ‘restorative justice’ binnen de
gevangenismuren.6 Zo kon ik tijdens de discussies na mijn colleges weer veel
leren van mijn (tijdelijke) studenten.
Na mijn laatste college heb ik ten afscheid samen met Sonja en de stafleden van Sonja’s instituut gedineerd. Hierbij werd mij het grote boek met het
door mij zeer bewonderde werk van Léon Spilliaert aangeboden. Op mijn
beurt had ik voor iedereen een exemplaar van de boeken uit de Utrechtse
5
6

Zie A. NEYS en Y. PETERS et. al., Tralies in de weg, Leuven, Universitaire Pers, 1994,
201.
Idem, Hoofdstuk VIII.
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Pompe-reeks meegenomen. Wij namen als goede vrienden afscheid van
elkaar.
Naderhand heb ik geopponeerd bij Kristel Beyens’ promotie. Haar
knappe, originele proefschrift7, tot stand gekomen onder supervisie van
Sonja Snacken, is gebaseerd op een origineel penologisch onderzoek naar de
rechterlijke straftoemeting. Dat is geen eenvoudig onderwerp. De bestraffing
werd door haar vanuit een cultureel perspectief beschouwd.
Al met al heb ik het als een groot voorrecht beschouwd dat ik in verschillende verbanden en op zeer verschillende plaatsen in de wereld met Sonja
Snacken zo vruchtbaar en plezierig heb samengewerkt. Voor mijn gevoel
hebben we elkaar in ons werk kunnen inspireren. Dit was evident geworteld
in een wederzijds respect voor onze visies in het bijzonder op het terrein van
de penologische en penitentiaire wetenschappen. Naast haar eerbiedwaardige, veelzijdige deskundigheid is Sonja tevens een warme persoonlijkheid,
waarin bescheidenheid, hartelijkheid en veel gevoel voor humor met elkaar
verenigd zijn. Ik verheug me er op haar nog eens in Brussel of waar ook te
mogen ontmoeten.
Ter herinnering aan onze vroegere internationale seminars over Comparative Prison Law, waarover zeker nog anekdotes te vertellen zouden zijn,
voeg ik hierbij het tekeningetje dat ik in 1992 in Praag, gedurende de enige
middag die we seminar-free waren, zittend aan de oever van de Moldau heb
gemaakt van de beroemde Karelsbrug en de Praagse burcht.

7

K. BEYENS, Straffen als sociale praktijk, Brussel, VUB Press, 2000.
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Il nous faut arracher la joie
aux jours qui filent…
Kristine Kloeck
Em. Professor, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel, ere-Algemeen
Directeur Child Focus en ere-Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie.

Beste Sonja,
Het laatste jaar van je academische loopbaan had je je wellicht anders voorgesteld. COVID-19 en de coronacrisis zetten de wereld op zijn kop, ze staken
een stokje voor de gastcolleges die je aan buitenlandse universiteiten gepland
had en verijdelden belangrijke onderscheidingen die jou aan binnen- en buitenlandse universiteiten feestelijk zouden uitgereikt worden. Allemaal dingen waar je erg naar uitkeek, want jouw wetenschappelijke blik is al enkele
decennia verruimd naar alle continenten, waar je professionele en ook
vriendschappelijke banden hebt opgebouwd.
Heel jammer is dat… en dat nu juist de mondialisering en de globalisering van onze leef- en werkstijl aan de basis ligt van de crisis maakt het
alleen maar cynischer. Maar nu al onze zekerheden overhoop zijn gegooid,
vormt de crisis vast en zeker ook een belangrijke uitdaging, een leermoment
voor de toekomst. En wat je afscheid van de academie aangaat: het eerbetoon
in het najaar aan je eigen alma mater zal veel goedmaken en je ruimschoots
en welverdiend in de bloemen zetten.
Ik schrijf je geen laudatio – een schets van jouw rijk gevulde en veelzijdige
loopbaan komt ongetwijfeld elders in dit liber amicorum aan bod. Wel een
open brief – exact 14 jaar na mijn afscheidsbrief aan Chris Eliaerts ter gelegenheid van zijn emeritaat, met tal van mijmeringen over het prille begin van
de school voor criminologische wetenschappen aan onze universiteit. Nu wil
ik van wal steken met mijn oudste herinnering aan jou: een ranke, opvallend
aantrekkelijke en bijzonder gemotiveerde laatstejaarsstudente rechten en criminologie die samen met een groep medestudenten mijn allereerste college
in de criminologische sociologie bijwoonde – ik was toen 31 en jij negen jaar
jonger, allebei dus in de fleur van ons leven! Die eerste les vond plaats in
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het Penitentiair Oriëntatiecentrum in de gevangenis van Sint- Gillis, waar
ik als universitaire attachée werkte in het kader van de samenwerking tussen de Belgische universiteiten en de penitentiaire administratie. Niemand
minder dan Jean-Pierre De Waele, prof. en toenmalig decaan van de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen aan de VUB, was toen
mijn baas. Befaamd en tegelijk berucht werd hij mijn enige mentor ooit: hij
introduceerde mij in de gesloten wereld van de gevangenissen waarvoor ik
als pas afgestudeerde socio-criminologe een passie had opgevat; hij opende
deuren en vensters naar een wereld die mij als jonge vrouw uit het burgerlijke katholieke Vlaanderen van toen totaal onbekend was; hij vormde mij
in het wetenschappelijk gefundeerd en multidisciplinair persoonlijkheidsonderzoek tot een gedreven klinisch sociologe -criminologe, een vak dat tot op
vandaag weinig erkenning krijgt ook al biedt het inzichten die uitzicht geven
op andere, meer humane en wellicht effectievere vormen van bestraffing.
Juist die bekommernis vormt de rode draad doorheen jouw hele criminologische loopbaan.
Kort na onze eerste ontmoeting werd jij assistente bij prof. Christian
Eliaerts, lange tijd de spilfiguur – ‘den baas’ – van de school voor criminologische wetenschappen aan de VUB. Je koos resoluut en duidelijk voor een
academische loopbaan in de criminologie en je wilde dààr op aangesproken
worden, want de holistische en kritische kijk op criminaliteitsproblemen
vanuit deze interdisciplinaire wetenschap sprak je veel meer aan dan de normatieve insteek van de rechtswetenschap. En zo werden we collega’s van het
eerste uur, collega’s die tot op vandaag een passie en fascinatie voor dit vakgebied delen.
Publicaties in binnen- en buitenland getuigen van de veelheid aan onderwerpen die vaak op innoverende wijze in jouw onderwijs en onderzoek aan
bod kwamen. De complexe opdrachten die je naast het academisch bedrijf
stricto sensu opnam, tonen een niet aflatende ambitie om de dingen ook echt
in beweging te brengen – ik denk aan jouw deelname aan commissies en
werkgroepen binnen de Raad van Europa en jarenlange betrokkenheid bij
de zgn. Foltercommissie die je in de gevangenissen van zowat alle landen
van Europa bracht. Telkens was jouw drijfveer bij te dragen tot reflectie in
het penologisch beleid en de praktijk, verandering te bewerkstelligen in de
willekeurige beslissingsprocessen met betrekking tot misdaad en straf, in de
schadelijke effecten van de vrijheidsberovende straf, in de rechteloosheid die
heerst binnen totale instituties. Je wilde een stem geven aan de quasi onzichtbare en politiek onbestaande medeburgers die in de gevangenis zitten. In talloze publicaties nam je met vlijmscherpe pen en onnavolgbare argumentatie
de verdediging op van rechten voor gedetineerden. In publieke debatten en
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in de media bracht je met fluwelen stem een tegendraads discours dat moeilijk ingang vond maar toch liet je je de mond niet snoeren. Hoe hield je zo’n
quasi onbegonnen strijd in godsnaam meer dan veertig jaar vol? ‘Iemand
moet het doen’ was jouw laconiek antwoord op die vaak gestelde vraag, en
ja zo is het Sonja – ‘we zullen doorgaan’ – …. maar dàt hou je enkel vol mits
oprechte betrokkenheid en sympathie voor deze vergeten groep, de underdogs aan de rand van de samenleving.
Onze professionele wegen liepen uiteen want ik koos resoluut voor diverse
criminologische praktijken in de frontlijn op het raakvlak tussen justitie en
welzijnszorg. Maar al die tijd bleef ik wel als deeltijds docente verbonden aan
de universiteit. Onze wegen kruisten elkaar geregeld en cruciale momenten
blijven me voor altijd bij. Denk aan onze boeiende gedachtewisselingen over
de gebrekkige wisselwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk op het terrein van het strafrecht en de criminologie – hoe wetenschappers en beleidsverantwoordelijken vandaag schouder aan schouder de corona bevechten is
een echte verademing, hoe moeilijk ook het evenwicht in de rolverdeling;
over de spanning tussen hulp en recht en de paradox van hulpverlening
onder dwang, over beroepsgeheim en de noodtoestand als hoger belang, over
de intrede van de welzijnsteams in de gevangenissen, over zin en onzin van
samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en de gemeenschappen
rond hulpverlening aan gedetineerden en behandeling van seksuele delinquenten, waarvoor toen ook al niet minder dan negen ministers bevoegd
waren! Je was mijn eerste kritische lezer van de Oriëntatienota Strafbeleid
en Gevangenisbeleid die ik als adviseur op het kabinet Justitie in opdracht
van minister Stefaan de Clerck samen met een collega schreef. Bijzonder
boeiende herinneringen koester ik vooral ook aan ons intens samenwerkingsverband in het kader van de zogenaamde Commissie Dupont, die
resulteerde in de eerste Basiswet Gevangeniswezen en Rechtspositie van
gedetineerden. Ik vergeet ook nooit hoe ik – in mijn streven naar een beleid
op basis van kennis en expertise – bij moeilijke beslissingen op het kabinet, onder meer rond het capaciteitstekort of beter de overbevolking in de
gevangenissen, een reductionistisch strafbeleid in theorie en in praktijk,
het betrekken van slachtoffers in de strafuitvoering evenals de eis voor nietsamendrukbare straffen die voortvloeide uit de maatschappelijke commotie
in de nasleep van de zaak Dutroux, te allen tijde op jouw deskundig advies
kon rekenen. Jij en Kristel en Hilde waren mijn klankbord in goede en kwade
dagen, en met alle drie is de vriendschapsband mede daardoor uniek.
Ook al ben ik niet zo lang en zo diepgaand als jij met en rond het gevangeniswezen aan de slag gebleven, ook al heb ik in vele professionele waters
gezwommen en ben ik al ruim acht jaar op pensioen, zelfs vandaag staat die
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eerste professionele liefde nog overeind. Zo stelde ik me van bij het begin
van deze coronatijden ernstige vragen over het lot van de gedetineerden en
hun rechten, die wellicht ver onder de minimale regels zijn gezakt… Een
geruststellend antwoord kreeg ik van Rudy Van De Voorde, een briljante
oud-student Criminologische wetenschappen van de VUB die nu leidend
ambtenaar is van het Directoraat-Generaal van de strafinrichtingen. Dankzij
zijn onmiddellijke beslissing tot lockdown en resolute uitsluiting van extern
bezoek is de incidentie van coronabesmetting bij de gedetineerden bijzonder
laag gebleven, en wat meer is: dankzij zijn ‘rustige vastheid’ wordt deze crisis
een kans om in het gevangenisregime innoverende praktijken te integreren
zoals veralgemeende telefonie op cel en het gebruik van tablets met het oog
op digitalisering van familiebezoek. Of hoe de pandemie ‘het nieuwe normaal’ geruisloos ingang doet vinden ook in de wereld van de gevangenissen
en ondanks de harde lobby van de vakbonden!
Gaandeweg zijn wij meer dan collega’s geworden, eerder ‘des compagnons de route’, want we waren ook zowat elkaars buurvrouw in de Antwerpse
Harmoniewijk, we hadden partners die beiden hoewel heel verschillend,
boeiende en compromisloze mannen waren die het goed met elkaar konden
vinden, en we waren elk moeder van een dochter die misschien wel als enigen een bres konden slaan in ons beider workalcoholische levenswijze. Want
ja, een goede ‘work-life balance’ was voor onze generatie nog geen topic!
Samen naar de bioscoop en dan pizza eten, samen naar de Sinksenfoor,
samen in La Faurie toen het nog bijna een ruïne was (in Jefs ogen althans!) en
wij een minuscule maar kleurrijke bijdrage konden leveren aan de opbouw
van deze warme gastvrije vakantieplek. Zeg dat wel Sonja, gastvrijheid heb
ik meermaals bij jou mogen ondervinden, bij jou en Philippe, tijdens je sabbatical in New York, en nu bij jou en Wim – jullie waren steun en toeverlaat
tijdens Jefs jarenlange ziekte, en diepmenselijke troost bij het laatste afscheid.
Zowel jij als ik moeten pijnlijke dingen uit het verleden ‘een plaats geven’,
en vriendschap is daarbij een sleutel tot geluk. Die vriendschap, Sonja, moeten we koesteren en meer tijd en ruimte geven in de toekomst. Want wat
Pythagoras al 500 jaar voor onze tijdrekening zei kan ik ten volle beamen:
‘Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse’.
Wat wordt ‘het nieuwe normaal’ in onze levens van morgen?
Wordt corona een bepalende gebeurtenis die onze levens herijkt, nu we
niet langer onbezorgd gaan en staan waar we willen, nu we vroegere keuzes
misschien in vraag stellen en prioriteiten willen herschikken?
En wat als niet alleen corona, maar bovenop nog het pensioen je leven en
al je zekerheden overhoop gooit?
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Je had een bijzonder intens, boeiend maar ook zwaar beroepsleven Sonja,
wat niet zonder impact bleef op je gezondheid en je persoonlijk geluk. Ik weet
dat het pensioen je wat afschrikt en dat je aarzelt om de dingen helemaal los
te laten. Maar het pensioen is geen lockdown, het is het eindpunt van een
loopbaan en nadien valt er nog heel wat leven te leven en te genieten van
wat lichtheid in het bestaan. Laat jouw toekomst niet bezwaren door wat is
geweest, neem nu tijd om alleen nog jezelf te zijn zonder iets te moeten bewijzen of aan het keurslijf van academische verwachtingen te moeten voldoen.
Een mens is zoveel meer dan hoogleraar of CEO en wat hij/zij beroepsmatig
presteert of betekent, … als jonge vrouw had je trouwens meerdere dromen
die je opofferde aan je carrière… Onontgonnen talenten en verlangens krijgen nu misschien nog een kans? Neem tijd voor grote en kleine dingen die je
boeien, voor dans en film en literatuur en voor de liefde, het is tijd om jouw
nieuwe liefde ten volle te beleven… want ‘altijd is het zo geweest dat de liefde
haar diepte niet kent dan op het uur van de scheiding’ (Kahil Gibran). Neem
tijd om de bomen te zien groeien en… de kleinkinderen te zien spelen in het
gras. Vroeg of laat zullen Manon en Max en Thais daar wel voor zorgen en jij
zal er immens veel plezier aan beleven!
Onze toekomst – na de coronacrisis – is een wit, nog ongeschreven blad.
En ‘tegen het verval van de wereld bestaat maar één remedie: de verbeelding en de creatieve daad’. (naar Paul Auster).
Ik kijk er naar uit om die toekomst voor een stukje met jou te mogen
delen!
Kristine
Antwerpen, 1 mei 2020
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Sonja: een gedreven professioneel rolmodel
An Raes en Veerle Berx
Voormalig doctoraatstudenten aan de Vakgroep Criminologie
An Raes is momenteel substituut procureur des Konings
van het parket Halle-Vilvoorde.
Veerle Berx is momenteel directeur van de preventiedienst
van de Stad Brussel Bravvo

Tijdens onze studies kwamen we voor het eerst in contact met Sonja Snacken.
Een bijzonder inspirerende professor die ons leerde om met een kritische blik
naar straftoemeting en strafuitvoering te kijken. Ze werd promotor van onze
scripties waarbij ze ons stimuleerde om verder te kijken dan het evidente.
Het legde de basis voor een professionele samenwerking. An Raes was onderzoeker aan de Vakgroep Criminologie van 1996 tot 2006 en doctoreerde in
2006 rond de actor van het openbaar ministerie en de mogelijkheden van
een communicatieve en participatieve justitie onder het promotorschap van
Sonja. Veerle Berx begon als werkstudent aan de opleiding criminologie en
zal één van de laatste doctoranda zijn in een lange rij die mocht doctoreren
onder de leiding van Sonja.

Doctoraatsverdediging An Raes, met Sonja en Kristel (29 september 2006)
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De mens achter het label
Sonja spoorde ons aan om na te denken over de mens achter het label ‘crimineel’ of ‘asielzoeker’ en vanuit een positieve en humanistische benadering
stil te staan bij de mogelijkheden van het individu. De stage tijdens de studies
criminologie en nadien het onderzoek op het terrein, daarbij aangespoord
door Sonja, zijn van onschatbare waarde geweest en blijven een leidraad voor
verdere professionele ervaringen.
Het was ook zeer aangenaam voor An om als beginnende onderzoeker
het label ‘Professor Snacken’ beter te leren kennen. Ze zette aan om wetenschappelijk onderzoek op een gedegen en gedreven wijze te beoefenen. Tijdens de wetenschapsweek, waarbij toekomstige studenten een zicht werd
geboden op de studies criminologie, kon Sonja op een ludieke en spontane
manier (met wild spartelende benen, de reden waarom is uit het geheugen
ontsnapt) ongetwijfeld eveneens velerlei studenten warm maken voor de studies en wetenschappelijk onderzoek. Sonja toonde tevens interesse voor wat
er omging bij haar onderzoekers. Tijdens activiteiten van de vakgroep ging
het er gezellig aan toe, Sonja schuwde een drankje niet en de druk van al het
harde werken viel even weg.

Teambuilding Vakgroep Criminologie in de Marollen met o.a. Sonja die warm werd
onthaald door de café uitbaatster (jaartal onbekend)

De combinatie van studeren/doctoreren en voltijds werken voor publieke
overheden bleek voor Veerle niet altijd evident, zeker op het vlak van deadlines halen. Toch bood Sonja steeds een luisterend oor voor moeilijkheden
op werkvlak waarbij zij steeds een oprechte interesse toonde in de dagelijkse
professionele beslommeringen. De serieuze (maar toch blije) discussies met
Sonja gaven telkens ook inspiratie voor de dagelijkse opdracht als manager
en een welkome intellectuele afwisseling.
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Sonja een gedreven professioneel rolmodel

Binnen complexe systemen
Sonja ijverde ervoor om het complexe systeem van het strafrechtssysteem en
andere systemen te doorgronden en haar verdienste is om ertoe bij te dragen
om deze in beweging te krijgen.
Het bood een leidraad voor An in haar verdere professionele ervaringen.
Vooreerst tijdens haar werkzaamheden op de Dienst voor het Strafrechtelijk
Beleid om o.a. de mogelijkheden te analyseren en beleidsmatig te stimuleren
van alternatieve straffen en de mogelijkheden van een meer horizontale justitie in de vorm van bemiddeling. Daarna om als substituut procureur des
Konings van het parket Halle-Vilvoorde zich bewust te zijn van de complexiteit om recht te handhaven en tegelijkertijd oog te hebben voor het individu
binnen een hiërarchisch systeem waar bepaalde geplogenheden heersen.
Veiligheid en vrijheid als keerzijden van eenzelfde medaille, is in de praktijk
vaak een moeilijke afweging, zeker tijdens een wachtdienst waar een substituut snel beslissingen moet nemen. Dan zit in het achterhoofd de rugzak met
bagage die werd opgedaan tijdens het wetenschappelijk werk en tijdens de
waardevolle uitwisselingen hieromtrent met Sonja. Sinds twee jaar werkt An
als verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming
en de Verbeurdverklaring, waarbij naast de afhandeling van dossiers ook
beleidsmatig wordt gewerkt om te komen tot een meer efficiënte afhandeling van gerechtelijke beslissingen en tot een meer effectieve invordering van
verbeurdverklaringen. Sonja’s bijzonder scherp analytisch inzicht zet ertoe
aan om situaties zo goed mogelijk te analyseren en er zich bewust van te zijn
welke factoren en actoren een rol spelen om dan te proberen te komen tot zo
evenwichtig mogelijke beslissingen en beleidsmatige veranderingen.
Tijdens verschillende jaren combineerde Veerle haar doctoraatsvoorbereiding met een leidinggevende functie in het Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers: de analyses en waardevolle discussies met Sonja maakten haar sterk bewust van de machtspositie van een directeur in een residentieel instituut en de enorme impact op haar bewoners, net zoals in
detentie. Dit weerwerk van Sonja zorgde ervoor dat Veerle niet alleen blijvend gefascineerd werd door de interacties tussen mensen onderling in een
residentiële bureaucratische organisatie maar ook haar eigen professionele
impact op mensen in vraag blijft stellen.
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Te doorgronden met gedrevenheid
Wat Sonja ongetwijfeld kenmerkt is haar gedrevenheid. Ze is voluit gegaan
voor thema’s die haar nauw aan het hart liggen en nam ook leidinggevende
functies op zich om anderen te stimuleren om onderzoek te doen. Een pad
dat ongetwijfeld niet evident was, maar waar ze in doorzette.
Als twee vrouwen die professioneel tevens proberen veranderingen door
te duwen die hen nauw aan het hart liggen, is dergelijke gedrevenheid inspirerend. Zo is het binnen de magistratuur voor An vaak een uitdaging om
vanuit de opgedane overtuigingen mee een drijvende kracht voor verandering te zijn. Het is een kwestie van langzaamaan een weg te banen om de
juiste gelegenheid te kunnen aangrijpen. Sonja had de sterkte om op het
juiste ogenblik bepaalde zaken onder de aandacht te kunnen brengen.
Voor Veerle was van functie veranderen tijdens het schrijven van een
doctoraat, met name van de sector van de opvang van asielzoekers naar de
functie van Algemeen Directeur van een stadsdepartement, geen evidentie.
De blijvende interesse, geduld en gedrevenheid om Veerle te blijven begeleiden als promotor, is echter een inspirerend voorbeeld om collega’s en medewerkers te blijven coachen ondanks tegenslagen. Er zijn immers vele wegen
om tot een goed resultaat te komen.
Sonja bleef ook in meer moeilijke periodes steeds doorzetten. Ze is dan
ook een voorbeeld voor ons om als vrouwen steeds professioneel te blijven
doorzetten, met oog voor de complexe systemen waarbinnen we werken en
zonder het individu en de mogelijkheden van eenieder daarbij uit het oog te
verliezen.
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Brief aan een professor
Micheline Rooselaers
Secretaresse Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel

Liefste Sonja,
1986. Mijn officiële start bij de vakgroep criminologie, toen nog ‘School voor
Criminologische Wetenschappen’ genoemd. Ik kende je al wel, omdat ik er al
sinds 1985 werkte, halftijds op het faculteitssecretariaat en halftijds bij Prof.
De Schutter. Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat dit reeds 35 jaar geleden is. Wat
een tijd en wat een evolutie. Van de tekstverwerker, stencilmachine, brieven
met carbonpapier en doorslagen naar computer, printers, email …
In die tijd bevonden de leslokalen zich nog ‘op het verdiep’, links en
rechts van de centrale gang. Dat kon nog met het aantal studenten van toen.
De vakgroep beschikte in de jaren negentig van de vorige eeuw zelfs over een
videorecorder en TV! En dat was toen vooruitstrevend. Het gaf de mogelijkheid om in de les een reportage of film over een bepaald thema te laten
zien aan de studenten. Ik zie mij nog regelmatig met een immense kast door
de gangen rijden. Meer nog, deze infrastructuur werd ook uitgeleend aan
andere vakgroepen.
De tijdsgeest van toen was helemaal anders. Professoren, de meesten van
het mannelijke geslacht, werden toen bekeken als hooggeleerde heren (en
dames). Daar moest je heel beleefd tegen zijn en zoals mijn ouders het mij
geleerd hadden, met twee woorden spreken. Bovendien sprak je hen niet aan
met hun voornaam maar met ‘professor’. Maar al gauw ondervond ik dat dat
bij de ‘School voor Criminologische Wetenschappen’ allemaal veel soepeler,
menselijker was.
Ik zag u toen als een hardwerkende vrouw, die pas een doctoraat behaald
had en de titel ‘professor’ kreeg. Waaw! Ik had alleen maar respect.
Dat respect is tot op vandaag altijd gebleven. Door de jaren heen leerde ik
jou beter kennen en geleidelijk aan vervaagde de lijn tussen prof Snacken en
de mens Sonja. Iemand waarbij ik zowel op professioneel als op persoonlijk
vlak altijd terecht kon.
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De vakgroep Criminologie was in 1986 een kleine vakgroep waar jijzelf
samen met ‘de baas’ een sleutelrol speelde. Onderzoeksprojecten werden
ingediend en onderzoekers aangeworven. En zo werd de School voor Criminologische Wetenschappen een grote vakgroep.
Je liefde voor het onderwijs en het uitbouwen van onderzoeksprojecten
rond penologie was groot. Het begon ‘interuniversitair’ om over te gaan naar
‘internationaal’.
Administratie was iets minder je ding. Maar gelukkig kon ik je daarbij
helpen waar mogelijk was.
De ‘BAMA-hervorming’ zorgde er voor dat de opleiding criminologie werd
uitgebreid van twee licentiejaren naar een volwaardige opleiding van vier
jaren. Voor al deze onderzoeksprojecten kreeg de vakgroep personeels- en
werkingskredieten. Deze rekeningen beheren was niet altijd eenvoudig.
Samen hebben we heel wat rekeningen bekeken en uitgepluisd.
Liefste Sonja, In die 35 jaren hebben we veel lief en leed gedeeld. Ieder op
onze eigen manier en met respect voor ieders persoonlijkheid. Ik ken u als
iemand met een overvolle agenda die zich steeds van hier naar daar haast. Ik
ben er van overtuigd dat na uw emeritaat het wel rustiger zal worden. Maar
ik ben er ook van overtuigd dat je van penologie een blijvende hobby zult
maken.
Een icoon van de vakgroep verdwijnt en gaat genieten van wat het leven
nog te bieden heeft. En dat gun ik je van harte. Ik hoop dat je samen met al
wie je dierbaar is nog vele avonturen tegemoet mag gaan.
Micheline
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De onnozele etnocriminoloog
Veerle Van Gijsegem
Voormalig doctoraatsonderzoekster, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit,
momenteel Lector Sociaal Werk en Management, Erasmushogeschool, Brussel.

Sonja Snacken is een straffe madam die er niet voor terugschrikt om nieuwe
uitdagingen aan te gaan. Zij heeft mij dan ook de kans geboden om ongeveer
20 jaar geleden etnocriminoloog te worden. Vertrekkende vanuit de victimologie en de restorative justice had ik immers het plan opgevat om doctoraatsonderzoek te verrichten, daar waar de meeste criminologen dat niet
doen, met name in sub-Saharisch Afrika. De keuze viel al snel op Ivoorkust,
een land waarmee ik al sedert mijn jeugd een nauwe band heb én dat bovendien een (straf)rechtssysteem kent dat is gebaseerd op de Code Napoléon én
een opleiding criminologie organiseert aan de universiteit van Abidjan. Een
ideale keuze dus zowel om wetenschappelijke als persoonlijke redenen. Na
enige verkenning ter plaatse beslisten wij om het veldwerk uit te voeren bij
de Wê, die woonachtig zijn in het Westen van Ivoorkust en bij de correctionele rechtbank van Man, die bevoegd is in die regio. Mijn doctoraat kreeg als
titel: Pluralisme juridique et résolutions de conflits en matière pénale. Etude
de cas chez les Wê et au tribunal correctionnel de Man (République de Côte
d’Ivoire).
In deze bijdrage is het niet de bedoeling om een wetenschappelijk artikel te schrijven. Ik wens eerder in te gaan op een aantal uitdagingen waarmee een beginnende antropoloog tijdens het veldwerk geconfronteerd wordt.
Ondanks mijn bijkomende master in de sociale wetenschappen, richting
Antropologie, behaald aan de ULB om het empirisch luik voor mijn doctoraat goed voor te bereiden, is tijdens het veldwerk toch meermaals gebleken dat ik maar een onnozele etnocriminoloog1 in spé was. Ik deel graag een
aantal van deze ervaringen.

1

Terminologie ontleend aan BARLEY, N. (1986), The innocent Anthropologist, Penguin
Books.
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Een eerste flater vond al plaats toen ik, op aanraden van Prof. A. Sissoko,
decaan van de UFR Criminologie aan de universiteit van Abidjan, toelating
ging vragen aan de Ministeries van Justitie, Defensie en Binnenlandse zaken.
Ik had een superbeleefde brief opgesteld, die was nagelezen door de decaan,
en ging die op zijn aanraden persoonlijk overhandigen op de verschillende
ministeries. Ik ging er van uit dat ik de brief gewoon zou afgeven aan het
onthaal en was dus eerder casual gekleed in een zomerjurk. Niks bleek minder waar. Op het ministerie van Justitie werd mij gevraagd om plaats te
nemen in een wachtzaal en na enige tijd kwam de kabinetschef binnen. Ik
mocht toelichten wat de reden van mijn bezoek was en hij verzekerde mij
dat alles in orde zou komen. De non-verbale communicatie van de onthaalmedewerkster en secretaresse lieten er echter geen twijfel over bestaan dat ik
er uit zag als een toerist, niet als een wetenschapper die uiteraard een mantelpak draagt, al dan niet in Afrikaanse pagne. Hoewel de andere ministeries op een boogscheut van het ministerie van Justitie gelegen waren, ben ik
toch eerst teruggekeerd naar de woning van mijn Ivoriaanse vriendin om mij
deftig te kleden. Toen ik Odette ‘s avonds over mijn flater vertelde, was zij
behoorlijk ontstemd. Ik had toch moeten weten dat de kleren de man maken
en nog meer de vrouw! Ik heb deze les goed onthouden voor mijn hele verdere veldwerk.
Voor de bevraging van de magistraten in Man wilde ik gebruik maken
van zeer algemeen geformuleerde fictieve gevallen, waarbij het duidelijk
moest worden met welke elementen uit die casussen zij rekening hielden bij
hun vorderingen of vonnissen. Die werkwijze bleek echter een blunder te
zijn. De magistraten vonden de fictieve gevallen belachelijk eenvoudig. Zij
leken ervan uit te gaan dat ik via die casussen hun kennis van het strafrecht
sensu lato wilde testen en interpreteerden de eenvoudige casussen bijna als
een blamage. Na twee dergelijke interviews heb ik uiteraard geopteerd voor
een andere methode. Via open vragen kreeg ik veel meer informatie van de
magistraten en gaven zij doorgaans spontaan voorbeelden uit hun praktijk,
al dan niet met verwijzing naar zittingen die ik had bijgewoond of dossiers
die ik had bestudeerd.
Mijn aankomst in Trokpadrou, mijn eerste standplaats voor het onderzoek bij de Wê, is ook het vermelden waard. Op aanraden van Prof. Sissoko
was ik mij bij mijn aankomst in Man gaan aanbieden bij de préfet, de commandant van de gendarmerie en de voorzitter van de rechtbank. Ik kon hen
de toelatingen voorleggen die ik intussen had bekomen van de verschillende
bevoegde ministers. Op het moment van mijn afspraak bij de préfet van la
région des 18 montagnes, vond een vergadering plaats met de sous-préfets
van de regio. Ik kreeg dus onmiddellijk de kans om ook kennis te maken
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met M. D. Mori, sous-préfet van Kouibly, de sous-préfecture waar ook
Trokpadrou onder ressorteert. M. Mori bood mij de volgende namiddag een
lift aan naar Trokpadrou. Dit dorp is gelegen aan de grote weg die Man met
Kouilbly verbindt en hij moest er dus toch passeren op weg naar huis. Ik nam
dat aanbod graag aan. Het zou veel eenvoudiger zijn om mijn bagage op deze
manier in Trokpadrou te krijgen dan met de gbaka (minibus) waar alles op
het dak onder het stof zou raken. De volgende dag kwamen wij rond 17 uur
aan in Trokpadrou. De sous-préfet wees de dorpschef en de familiechefs erop
dat ik goed moest behandeld worden en dat zij moesten instaan voor mijn
veiligheid. Hij eiste ook om de woning te mogen zien, waar ik zou verblijven en wees de chefs erop dat het slot onvoldoende veilig was. Ik betreurde
enorm dat ik op die manier aankwam in Trokpadrou. Ik had echt niet gerekend op die goedbedoelde, maar toch rake terechtwijzingen van de chefs
door de sous-préfet, die hun hiërarchisch meerdere is. De sfeer was hierdoor vrij grimmig. In Ivoorkust valt de avond snel. Toen het na ongeveer
dertig minuten al donker begon te worden, fluisterde de chauffeur van de
sous-préfet hem vlug iets in het oor. De sous-préfet zei mij dat hij dringend
weg moest. Toen hij vertrokken was, sloeg de sfeer helemaal om. De chefs
en de dorpelingen van Trokpadrou kenden mij immers al. Ik was er enkele
maanden geleden geweest tezamen met mijn vriendin Odette en haar tante
Rose. Zij leerde mij de beleefdheidsregels wanneer je op bezoek gaat bij de
Wê. Nadat wij ons kort hadden voorgesteld, boden wij drank aan. Die pastis
werd onmiddellijk opgedronken. Omdat ik de schenker was van de drank,
moest ik als eerste drinken. Later leerde ik dat de Wê eisen dat wie iets aanbiedt, dat zelf eerst nuttigt om er zeker van te zijn dat het niet vergiftigd is.
Na het drinken van de pastis tezamen met de groepschef, dorpschef en familiechefs, werd dieper ingegaan op de reden van mijn komst en mijn toekomstig verblijf in Trokpadrou. De chefs gaven toestemming voor mijn veldwerk,
maar dat akkoord volstond niet. De voorvaderen moesten eveneens hun fiat
geven opdat een kwinyoron (witte vrouw) op hun grond zou mogen verblijven gedurende een aantal maanden. Ik nam dus voor het eerst deel aan de
ceremonie van de fond du bangui. Nadat alle aanwezigen gedronken hadden
van de palmwijn (bangui), sprak een man een gebed en zegening uit. Iedereen, ook ik, ging akkoord door de handen met de handpalmen naar boven
te houden en ao (ja, ik ga akkoord) te zeggen. Het laatste beetje palmwijn
werd vervolgens op de grond gegoten voor de voorvaderen. Daarmee was het
formeel deel van het bezoek afgerond en kon het informele bezoek beginnen
met een lekkere maaltijd. Zodra de sous-préfet vertrokken was, werd de sfeer
in Trokpadrou opnieuw deze van bij die lekkere maaltijd van enkele maanden geleden. Mijn tolk vertelde mij dat de sous-préfet zo’n haast had om te
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vluchten, omdat zij ermee gedreigd hadden zijn auto in brand te steken. Zijn
chauffeur die Wê begrijpt, had dat gehoord en was hem komen verwittigen.
De inwoners van Trokpadrou vonden het incident hilarisch. Zij hadden
op die manier wraak genomen omdat de sous-préfet twee weken eerder de
dorpschef ook al op de vingers was komen tikken. De chefs en inwoners van
Trokpadrou bleken het heel moeilijk te hebben met bemoeienis van buitenaf.
Ik heb daar natuurlijk rekening mee gehouden bij mijn empirisch onderzoek.
Omdat er in de dorpen geen stromend water is, vond ik het beter om
mijn haar te laten vlechten. Op die manier moest ik het minder vaak wassen en dat kapsel was bovendien koeler dan loshangende, lange haren. De
eerste keer dat ik mijn haar toch moest wassen, besloot ik dit in openlucht
te doen. Een meisje zou mij helpen door met een bekertje water over mijn
hoofd te gieten om de shampoo uit te spoelen met zo weinig mogelijk water.
Ik zat hierdoor een tijdje met mijn hoofd voorovergebogen. Toen ik mij weer
oprichtte, bleken er heel wat dorpelingen op enkele meters afstand te staan
kijken. Het waren zowel jongeren als ouderen, mannen en vrouwen. Zij
waren stomverbaasd dat mijn haar meer dan dertig centimeter lang was. Bij
de Wê scheren vrouwen immers hun hoofd kaal als teken van rouw wanneer
er iemand overlijdt in hun familie of in de familie van hun man. Lang haar is
dus uitgesloten voor hen. Zij vroegen zich af of er in mijn familie en schoonfamilie niemand overleed. Dat zou wijzen op hekserij. Het spreekt voor zich
dat ik hen onmiddellijk heb uitgelegd dat vrouwen in België zich niet kaal
scheren als teken van rouw. De volgende keren heb ik mijn haren toch maar
binnenshuis gewassen…
Tijdens mijn verblijf in Trokpadrou kwam ik voor het eerst in contact
met Wê maskers. Maskers zijn levende wezens. Het zijn onsterfelijke tussenpersonen tussen de eeuwige Nyonswa (god) en de sterfelijke mensen.
Een gelaatsbedekking, wat wij doorgaans een masker noemen, is dus slechts
een klein deeltje van een Afrikaans masker. Het belangrijkste element is
een onzichtbare kracht. Daarnaast zijn er ook nog een drager en een aantal
attributen nodig zodat duidelijk wordt om welk masker het precies gaat. In
Trokpadrou kreeg ik geen maskers te zien, maar tijdens een tocht van dit
dorp naar Kouibly zag ik dat er in Totrodrou maskers aanwezig waren. Na
veel aandringen ging mijn tolk, die een protestantse priester was en doodsbang voor maskers, toch met mij naar Totrodrou. Hij had er wel voor gezorgd
dat wij daar waren op een moment dat er geen maskers aanwezig waren. Ik
was razend en wilde een andere tolk. Dat bleek echter onmogelijk te zijn.
De schande zou te groot zijn voor mijn tolk en zijn extended family, die
ook de familie van mijn vriendin was en intussen ook van mij. Wij hadden
immers allen dezelfde familiechef die voor mij aansprakelijk was volgens het
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autochtoon recht van de Wê. Ik heb dus mijn veldwerk in Trokpadrou afgerond en ben voor een volgende fase in mijn onderzoek naar Batiébly verhuisd. Het argument dat ik moest kunnen vergelijken tussen verschillende
dorpen, was een aanvaardbaar motief voor mijn familie in Trokpadrou.
Tijdens een andere tocht naar Kouibly zag ik een wezen lopen langs de
weg. Het verdween snel in de brousse toen de gbaka naderde. Ik dacht dat
ik een glimp had opgevangen van een masker. Uit mijn lessen antropologie
wist ik dat er naast antropomorfe en zoömorfe maskers, ook maskers zijn
die enkel uit plantendelen bestaan zonder enige verwijzing naar mens of
dier. Enkele maanden later, toen ik al in Batiébly verbleef, kwam ik er achter dat ik helemaal geen masker had gezien. Het was een kmesi! Dat is een
gecamoufleerde jongeman die geïnitieerde (blaon) van de luipaardmaskers
(dji) wil worden en hiervoor een initiatie ondergaat van zeven maanden in
de brousse. Het is een soort van militaire training die enkel de Wê, Yacouba
en Toura (allen woonachtig in het Westen van Ivoorkust) kunnen krijgen.
Tijdens die hele periode mogen zij geen contact hebben met hun familie. Het
is pas bij de grote ceremonie van de terugkeer van de nieuw geïnitieerden
naar het dorp dat zij hun familie terugzien en dat hun familie te weten komt
of zij de initiatie overleefd hebben. Wanneer in zeer uitzonderlijke gevallen
zo’n jongeman toch in de buurt van zijn dorp moet komen, is hij verplicht
zich onherkenbaar te maken door zich te camoufleren met raffia. Dat was
dus het wezen dat ik had zien wegglippen… Veel meer informatie over de dji
en blaon heb ik verkregen in Piébly (buurt van Batiébly) waar ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan de grote ceremonie van de terugkeer naar het
dorp van de nieuw geïnitieerden. Dat was een unieke kans om de zeven dji
tezamen te zien. Die uitnodiging betekende heel veel voor mij omdat de Wê
daarmee aangaven dat zij mij niet meer als een vreemdeling zagen.
Hetzelfde goed gevoel kreeg ik toen bleek dat ik identiek dezelfde prijs
moest betalen, wanneer ik een gla masker wilde uitnodigen naar het dorp.
Ik moest daarvoor een mooie, witte ram offeren. In werkelijkheid moest ik
de prijs voor dat dier betalen aan de chefs van de glae. In Guézon nodigde
ik een gla uit die al dertig jaar niet meer in het dorp was geweest. Omwille
van armoede was het immers niet evident om een ceremonie met een masker te organiseren. Het nieuws deed als een lopend vuurtje de ronde dat de
kwinyoron een gla had uitgenodigd in het dorp. Heel wat inwoners van
Guézon, maar ook van naburige dorpen (buurt van Batiébly) wensten aanwezig te zijn. Jammer genoeg was er ook een jongeman die zich interessant
wilde maken, niet enkel via zijn Amerikaanse kledij maar ook door zich
te moeien met het evenement. Hij verbood mij om foto’s te nemen, hoewel dit vooraf was afgesproken met de dorpschef en met de chef van glae.
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Hij beweerde dat ik rijk wilde worden met die foto’s. Dat was dus een behoorlijk vervelende situatie, vooral omdat de gla en zijn begeleider eraan kwamen.
Deze jongeman bleef maar doordrammen. Daarom heb ik hem gevraagd hoe
het mogelijk was dat hij inging tegen de gla, die een onsterfelijke tussenpersoon is tussen de mensen en god. Gla vond, via de chef van deze maskers,
het immers goed dat ik aanwezig was en foto’s nam. Ik vroeg de jongeman
bijgevolg hoe hij zichzelf boven de gla en de chefs kon plaatsen. Alles wat ik
zei in het Frans werd door de begeleider van de gla vertaald in het Wê, zodat
de chefs en de gla exact wisten wat er gezegd werd. Resultaat: de jongeman
is met hangende pootjes afgedropen en ik kreeg veel info omdat ik begrepen
had waarover het ging. De Wê die een krijgersvolk zijn, apprecieerden duidelijk mijn assertiviteit.
In Guézon kreeg ik het gevoel dat ik erbij hoorde en dat ik niet helemaal
meer een onnozele etnocriminoloog was. Dat gevoel werd nog versterkt in
Piébly toen ik de terugkeer naar het dorp van de nieuw geïnitieerden van dji
mocht meemaken.
Ik ben Sonja Snacken heel dankbaar dat zij mij de kans heeft geboden om
voor mijn doctoraat criminologie, antropologie en strafrecht te combineren.
Los van de wetenschappelijke meerwaarde heeft dat empirisch onderzoek
mij als mens enorm verrijkt. Dus zeg ik uit het diepst van mijn hart: ‘Inse!
Inse! Inse! (Heel erg bedankt!)’
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Reflecties op de Basiswet gevangeniswezen
van bevriende penologen die werken en
leven in de gevangenis
An-Sofie Vanhouche, Eric De Bolle, Sofie De Bus, Eldi Edame,
Georgy Janssens, Lieven Muësen, Jana Robberechts
Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society,
Vrije Universiteit Brussel en deelnemers aan het schrijfproject Penologie
van de Vrije Universiteit Brussel en de gevangenis van Beveren

Beste Sonja,
Van bij aanvang draag jij het project ‘samen leren in detentie’ een warm hart
toe. Elk jaar accepteerde je met veel enthousiasme de vraag om een les te
geven over de interne rechtspositie van gedetineerden, een van jouw vele
expertisedomeinen. Wij hebben warme herinneringen aan je boeiende les en
hoe jij Griffiths’ (1979) woorden leende om je les aan te vatten: Is law important? Daarom willen wij – enkele deelnemers van het project ‘samen leren
in detentie’ (personen in detentie, personeel van de gevangenis en lesgevers)
– je bedanken met dit reflectiestuk over een van de meest belangrijke verwezenlijkingen in je en de rechtspositie van de gedetineerden1.
In de eerste plaats een welgemeende dankjewel. De commissie Dupont
waarvan jij deel uitmaakte, heeft baanbrekend werk verricht. Vooral voor de
mensen die leven in een gevangenis is de erkenning van hun rechtsburgerschap van cruciaal belang. Daarom zijn mensen zoals jij belangrijk, Sonja. Jij
hebt ons een stem gegeven. Niet zo maar een stem. Jouw stem, jouw brein, jouw
medeleven, jouw intelligentie en inzicht hebben deze materie waarde gegeven. Waarden in een waardeloze situatie. Je fijne en ogenzienlijk breekbare
gestalte staat in scherp contrast met je kunde om menselijkheid te brengen
1

Wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden, BS 1 februari 2005.
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in gevangenschap. Je nalatenschap heeft de fundamenten gelegd voor het
opbouwen van een tweede leven, een leven na detentie. Dank je wel!
Om de daad bij het woord te voegen schrijven we in deze bijdrage hoe wij
de ontwikkelingen van de Basiswet in de praktijk hebben ervaren. Wij doen
op basis van deze ervaringen en penologische onderzoeken aanbevelingen
voor toekomstige verbeteringen. Zo verzekeren wij dat je emeritaat niet het
einde betekent van de vernieuwende penologische visies in België en dat je
baanbrekende ideeën binnen de gevangenismuren en daarbuiten gehoor blijven krijgen.

Menswaardigheid
Vooreerst staan wij stil bij de humanisering van het gevangeniswezen.
Dankzij de Basiswet geloven en ervaren wij dat een menswaardige behandeling geleidelijk voorop is komen te staan. Dit betekent niet dat dit zonder
slag op stoot gebeurt. Het is een geleidelijk proces dat dag in dag uit op de
proef wordt gesteld. De naaktfouille en de veranderende kijk op dit gebeuren
veruiterlijken treffend hoe wij (personen in detentie) dit ervaren in de praktijk. Het is bovendien een thema dat jij meermaals zelf naar voor bracht in je
werk.
Zo bekritiseerde jij in 2015 reeds enkele wetswijzigingen van de Basiswet:
De verschillende wetten tot wijziging van de Basiswet liggen eveneens
volledig in het verlengde van bestaande praktijken, met nadruk op de
belangen van de organisatie: [zoals]… de perikelen rond de naaktfouilles.
(Snacken, 2015: 182)

Wij zagen inderdaad dat de invoering van een collectieve brief in 2007 en
later een wet in 2013 het behoud van de systematische naaktfouilles bepleitten. De legitimering hiervoor lag in het overheersende statische veiligheidsdiscours. Echter, al snel vernietigden de Raad van State en later het
Grondwettelijk Hof deze mogelijkheid. Dit beklemtoonde jij ook in je eigen
werk met collega Kennes:
Het Hof volgde hierin de Europese rechtspraak dat de onderwerping aan
een fouillering op het lichaam in bepaalde omstandigheden noodzakelijk
kan zijn teneinde de orde en de veiligheid in de gevangenis te handhaven
en het plegen van misdrijven te voorkomen. Het blijft echter een ernstige
aantasting van de lichamelijke integriteit. De maatregel mag derhalve niet
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in het algemeen toegepast worden en moet beperkt blijven. Door in een
stelselmatige fouillering te voorzien [doet men] afbreuk aan het verbod om
op een vernederende wijze te worden behandeld.
(Snacken & Kennes, 2017: 452)

Intussen onderwerpt de Basiswet deze naaktfouilles aan strikte regels. Zo
moet de directeur individuele aanwijzingen opgeven waaruit blijkt dat een
fouille aan de kledij niet volstaat. Dit doet de systematische en vernederende
naaktfouilles na het bezoek verdwijnen. Toch leidt de afschaffing van de systematische naaktfouilles opnieuw tot discussie vanuit veiligheidsperspectief.
Er woeden verhitte debatten die het spanningsveld tussen de veiligheid van
de instelling en de menswaardige behandeling van haar bewoners symboliseren. Ook wij stellen deze spanningen vast en reflecteren, net zoals tijdens
de lessen, over de huidige situatie en evoluties die we in onze (praktijk)ervaringen doormaken.
Zo geloven wij dat de naaktfouille vernederende detentie-ervaringen
symboliseert. Bovendien bevinden personen zich tijdens de naaktfouille in
een uiterst kwetsbare positie, wat de deur openzet voor verdere vernederingen. Onderstaande illustratie toont treffend hoe dergelijke vernederingen
ervaren worden door personen in detentie.

De naaktfouille ©Georgy Janssens

Toch bleek dat aanpassingen aan de wet niet altijd onmiddellijk leiden tot de
gewenste veranderingen in de praktijk.
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Ook op het moment dat de regel in voege was, waren er toch enkele cipiers
die het nodig vonden om ons standaard een naaktfouille te geven. Of beter
gezegd, dat probeerden ze. Wat de bedoeling van die betreffende cipiers
is, zal ik waarschijnlijk nooit weten. Was het uit gewoonte, waar ik ernstig
mijn bedenkingen over heb? Of was het eerder vanuit een zekere machtspositie tegenover gedetineerden? Als gedetineerde wordt zoiets als pesten,
ondermijnen van de menselijkheid en eigenwaarde aangevoeld. Zelf heb
ik dit ook ondervonden en toen heb ik permanent geweigerd om me uit
te kleden. Na enkele minuten van discussie en verbaal spierballenvertoon
van de betreffende cipiers heb ik geen naaktfouille gekregen. Maar tijdens
de resterende maanden die ik nog in die gevangenis heb doorgebracht,
was er geen enkele sprake meer van enige communicatie tussen mijzelf en
die personen. De kleingeestigheid en het übermenschgevoel van sommige
cipiers die zich vermaken met het kleineren van gedetineerden, worden
door de restricties in de Basiswet tegengewerkt. Het wantrouwen blijft hangen. De aanpassing van de wet is in ieder geval een positieve zaak voor alle
partijen. Al blijft er hier en daar een vreemd nasmaakje hangen.
(Getuigenis van een van de auteurs)

Een menselijke behandeling van gedetineerden dragen de auteurs hoog in
het vaandel. Het behartigt het eigenbeeld en de eigenwaarde van personen
in detentie. Hierdoor is er een minder vijandige opstelling ten opzicht van
de penitentiair bewakingsassistenten, hetgeen de orde en veiligheid voor alle
partijen bevordert. Deze ervaringen liggen in lijn met internationaal onderzoek dat aantoont dat een menswaardige en respectvolle behandeling minder frustraties creëert en zo bijdraagt tot de veiligheid binnen de instelling
(Sparks, Bottoms & Hays, 1996). Toch balanceert het personeel op een dunne
lijn en moeten zij uiteenlopende taken en doelstellingen bereiken. Niet iedereen gebruikt de naaktfouilles als machtsvertoon. In bepaalde situaties werd
het gezien als een manier om drugssmokkel en de daarmee gepaarde afpersing te beperken evenals de negatieve gezondheidsgevolgen voor personen
met een verslavingsproblematiek.
De naaktfouille was een middel om smokkel te beperken, maar ook voor
de beambte niet aangenaam om te doen. Vaak vonden deze plaats in kleine
en weinig verluchte ruimtes, wat ook gezondheidsrisico’s inhield voor de
beambte. Bovendien was dit systeem niet waterdicht, gezien er nog heel
wat kon verstopt worden in lichaamsholtes. Er zijn bovendien ook andere
kanalen om zaken binnen te smokkelen.
(Getuigenis van een van de auteurs)
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Bepaalde personeelsleden beschouwen het uitvoeren van een naaktfouille
eveneens als een delicaat en onaangenaam onderdeel van hun takenpakket.
Bovendien blijkt dat smokkel op zeer uiteenlopende wijzen vorm krijgt en
dat bij het beperken van de ene smokkelroute, op creatieve wijze een nieuwe
kan ontstaan.
Deze ervaringen tonen aan dat de Basiswet een belangrijke stap zette in
de bescherming van de menswaardigheid van personen in detentie, toch is
de implementatie een dagelijkse beproeving. Het is en zal vermoedelijk een
moeilijke evenwichtsoefening blijven, waarbij de aandacht voor alle doelstellingen van de straf, inclusief de bescherming van de rechten van personen in
detentie, belangrijk blijft. Wij geloven daarom dat deze fouilles niet de (enige)
oplossing vormen voor de gekende veiligheidsproblemen. Een structureel
antwoord op dit probleem biedt zich volgens ons elders aan. Wij verkiezen
een holistische aanpak waarbij mogelijkheden ontstaan om waardigheid en
re-integratieve doelstellingen na te streven die het detentieklimaat positief
beïnvloeden. Preventie van problemen en ondersteuning van personen die
aan een re-integratie willen werken staan daarbij centraal.

Het individueel detentieplan
Wij zijn bijgevolg de idee van het detentieplan genegen. Een reclasseringsplan, opgestart aan het einde van de detentie, brengt immers weinig zoden
aan de dijk. Het reclasseringsplan biedt onvoldoende (en te laat) zicht op de
gestelde verwachtingen van de Psychosociale Dienst (PSD), directie, Directie Detentiebeheer (DDB) en de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Onze
voorkeur gaat naar een systeem van begeleiding dat start op de eerste dag
na de veroordeling. Dit biedt duidelijkheid over hoe het detentietraject zal
verlopen. Ook einddata in het detentieplan bieden duidelijkheid. Nu weegt
de onzekerheid over deze einddatum zwaar en vormt een negatieve beslissing over een voorwaardelijke invrijheidsstelling te vaak een teleurstellend
en demotiverend onderdeel van het traject. Naast de nood aan transparantie
en coherentie achten wij het van belang dat een plan in samenspraak met
verschillende actoren tot stand komt. De centrale actor hierin is de persoon
die terugkeert naar de samenleving. Zo krijgt iedereen een reële en solide
kans om op een correcte en goed onderbouwde manier terug te keren naar
de samenleving. Zo getuigt een van de auteurs:
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Gedetineerden worden aangesproken op hun problemen, maar krijgen
geen middelen aangereikt om aan deze problemen te werken. Zij zijn op
zichzelf aangewezen om de nodige instanties aan te spreken, in de hoop
dat men aanvaard wordt voor een begeleiding. Het is nodig dat iedereen
voor de spiegel gaat staan, eerlijk is tegen zichzelf en bewust wordt van zijn
of haar problematiek. Sprekend uit ondervinding is het van cruciaal belang
dat er een goede ondersteuning is binnen dit proces. Ook al weet je wat
je werkpunten zijn, soms zit je zo diep dat je het onmogelijk alleen voor
elkaar krijgt om tot een betere versie van jezelf te komen.
(Getuigenis van een van de auteurs)

De Basiswet schuift daarom het detentieplan naar voor, maar concretiseert
echter niet hoe en door wie dit vorm zal krijgen.
De eigen ervaringen in het huidige systeem nopen bovendien tot een aantal suggesties. Het centrale aanspreekpunt voor de reclassering is momenteel
de PSD. Deze dienst is echter overbevraagd en wordt bovendien door haar
adviesverlenende functie weleens als afstandelijk ervaren. Dit belemmert
de opbouw van een vertrouwensrelatie en het uitwerken van een consensueel toekomstplan. Ook diensten zoals Justitieel Welzijnswerk (JWW) kunnen een belangrijke ondersteuning bieden, maar zijn overbevraagd. Door de
versnippering kunnen zij hun aanbod vaak onvoldoende afstemmen op de
verwachtingen van justitie. Deze versnippering en opsplitsing van bevoegdheden maken het moeilijk om een duidelijk, coherent en toekomstgericht
plan te ontwikkelen.
Wij denken daarom in de richting van de penitentiaire bewakingsassistenten. Mits een degelijke rekrutering en afdoende opleiding, kunnen zij de
schakel vormen tussen de personen in detentie en de begeleiding. Zij staan
met de bewoners in contact, kunnen hen ondersteuning bieden door een
doorverwijsfunctie op te nemen en personen opvangen indien andere diensten niet beschikbaar zijn. Penitentiaire bewakingsassistenten zijn cruciale
eerstelijnsmedewerkers die op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar moeten zijn. Inspiratie voor oplossingen halen wij uit het Nederlandse penitentiair systeem. Onze aanbevelingen liggen in lijn met jouw visie:
Het betrekken van de PBAs bij activiteiten die een ander aspect van de
gedetineerde als mens laten zien zou de eerbied voor hun menselijke waardigheid vergemakkelijken, de kwaliteit van de relaties tussen personeel en
gedetineerden en dus de dynamische veiligheid ten goede komen. De ervaringen van de Belgische gedetineerden in de gevangenis van Tilburg met
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de Nederlandse PIW zijn op dat vlak opvallend: In geen enkele Belgische
gevangenis hadden ze zich zo als mens behandeld gevoeld.
(Snacken, 2015: 186)

Twee auteurs van deze bijdrage verbleven enige tijd in een penitentiaire
instelling in Nederland en ervoeren deze aanpak inderdaad als erg verschillend. Er zijn Penitentiaire Inrichtingswerkers (hierna verkort als ‘PIW’) en
Personeelsleden van de bewaking (hierna verkort als ‘BEWA’), twee verschillende groepen van personeelsleden die compleet los staan van elkaar. Een
PIW’er is sociaal in de omgang en werkzaam op de afdeling. Ze zijn er om
de personen in detentie van de penitentiaire inrichting (PI) op een vriendelijke manier te helpen waar kan en te begeleiden waar nodig. De PIWs
mogen deelnemen aan activiteiten op de afdeling zoals tafeltennis en pool.
Regelmatig schrijven zij een verslag over de gebeurtenissen van de dag. De
BEWA staan in voor de veiligheid en orde. Zij komen zelden op de afdeling
en hebben weinig contact met gedetineerden. Een van de auteurs beschrijft
zijn ervaringen met dit systeem als volgt:
Het is een zee van verschil hoe de PIWs de gedetineerden benaderen. Ik zeg
niet dat BEWA vreselijke mensen zijn, maar bepaalde aspecten van hun job
maakt hen niet geliefd. De PIW is een humane factor in de PI. Elke gedetineerde krijgt bovendien een mentor, een PIW, toegewezen die als aanspreekpersoon fungeert. Een mentor wordt gezien als jouw aanspreekpunt
of vertrouwenspersoon waar je de volledige detentie mee kan praten over
waar je mee zit en waarmee je geholpen kan worden. Deze mentor kan op
zijn beurt stappen ondernemen om jouw verblijf in detentie zo aangenaam
mogelijk te maken. Zo wordt er samen met de verschillende instanties,
jouw mentor en jezelf een detentie en re-integratieplan opgemaakt zodat
je je met de nodige hulp kan voorbereiden om terug te keren naar de maatschappij.
(Getuigenis van een van de auteurs)

Een dergelijke aanpak vereist tevens het aantrekken van personeel met
geschikte profielen. De aanwerving van personen die bewaking en repressie vooropstellen creëert daarbij een averechts effect. Het verstoort ook de
relaties tussen personen in detentie en personeel. Laagdrempeligheid en
aanspreekbaarheid van personeel voor allerlei kleine en grote frustraties is
noodzakelijk. Respectvolle personen met sterke sociale vaardigheden zijn
belangrijk. Zij hoeven niet allemaal hoogopgeleid te zijn, maar wel geëngageerd, correct en behulpzaam. Naast de wetgevende kaders kan tijdens een
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uitvoerig rekruteringsgesprek al zeer veel duidelijk worden over het profiel
van een bepaalde kandidaat. Ook kunnen kandidaten na een algemene opleiding aangaande veiligheidsaspecten in een penitentiaire omgeving worden
opgedeeld naar profiel, ingesteldheid en interesse om dan een meer specifieke opleiding te voorzien voor mensen in de koude zone (bewaking – interventie – controle) en mensen in de warme zone, nl. zij die sterk zijn in het
contact met mensen, bejegening en het begeleiden van activiteiten.

Conclusie
Net als tijdens de lessen penologie in de gevangenis van Beveren, grepen wij
deze opportuniteit aan om over je werk te reflecteren. We startten deze bijdrage met de vraag of wetgeving belangrijk is. We gebruikten de naaktfouilles als voorbeeld om deze vraag te beantwoorden. Uit onze bovenstaande
reflecties blijkt dat wetgeving interageert met de praktijk en dat het aanvaarden van nieuwe regels een lang maar betekenisvol proces is voor gedetineerden en personeel. Wij moeten daarom blijvend inspelen op actuele
tradities, bekommernissen en evoluties. Daarom formuleerden wij tevens
enkele aanbevelingen over de uitdagende inwerkingtreding van het detentieplan, dat eigenlijk in 2019 al vorm had moeten krijgen. De Basiswet helpt
daarbij om hoopvol verder te bouwen aan verbeteringen. Bovendien vormt
het een bescherming. Zo kijken wij vandaag opnieuw aan tegen ongekende
uitdagingen waarbij rechten onder druk komen te staan. Wij schrijven dit
stuk immers terwijl in het land de lock down is afgekondigd. De maatregelen
hakken hard in binnen de detentiecontext (De Bolle et al., 2020): wij krijgen
voorlopig geen bezoek meer. Terwijl de buitenwereld volledig digitaal contact
met vrienden en familie behoudt, blijven de mogelijkheden in de gevangenis
beperkt. Jij schreef het reeds in 2015: Wat betekent het penologisch principe
‘normalisering’ als men zich niet buigt over toegang tot het internet? (Snacken,
2015: 179). Deze vraag dringt zich in de huidige situatie meer dan ooit op.
Maar gewapend met de nodige penologische kennis en inzichten kunnen wij
het debat aangaan in deze voortdurende veranderde context die onze rechten
regelmatig zal uitdagen en bedreigen.
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Efficiëntie versus illusies:
maakt dat het verschil bij het
gevangenisbeleid in de Lage Landen?
René van Swaaningen
Professor, Erasmus School of Law, Criminology,
Erasmus University of Rotterdam

Wanneer mensen met wie je hebt samengewerkt met emeritaat gaan, dan
is je eerste gedachte: nu al? En ook onherroepelijk: heden gij, morgen ik…
Degene die met emeritaat gaat denkt daar zelf wellicht anders over, maar
ik blijf het een enigszins confronterend idee vinden. Voor mij blijft Sonja
Snacken altijd de jonge vrouw die ik bijna dertig jaar geleden leerde kennen. Volgens mij hebben we elkaar op 18 juni 1992 leren kennen tijdens het
afscheidssymposium voor Riekent Jongman aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik weet onder meer nog hoe komisch ik het vond dat Kristel Beyens en
Sonja Snacken toen naar hun toenmalige vakgroepsvoorzitter Chris Eliaerts
verwezen als ‘den baas’; later begreep ik dat dat vooral een uiting van bijzonder aimabele onderlinge verstandhoudingen was.
Tussen ons twee klikte het direct goed. We werkten op gelijkaardige
thema’s – gevangeniswezen en penale politiek in bredere zin – en daar
hadden we ook nog vergelijkbare ideeën over. Soms zagen we elkaar op de
VUB, maar meestal ergens anders in Europa: op een symposium in België of
Nederland, op een werkgroep van de Groupe Européen de Recherche sur les
Normativités (GERN) of een interlabo van het tijdschrift Déviance et Société
of op een congres van de European Society of Criminology (ESC). Over het
algemeen ben ik geen liefhebber van openingsceremonies van dergelijke congressen, waar een heel bataljon aan politieke, politiële en justitiële gezagsdragers komt vertellen hoe ongelofelijk belangrijk het betreffende congres
wel is, maar toen Sonja Snacken in 2015 in Porto de oeuvreprijs van de ESC
kreeg, wilde ik daar wel graag bij zijn om te delen in de feestvreugde.1
1

https://www.vub.be/nieuws/2015/06/16/professor-sonja-snacken-wint-2015-esceuropean-criminology-award
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In 2011 zijn Sonja en ik samen geïnterviewd voor Knack. Het thema van
dit dubbelinterview was: ‘België-Holland achter de tralies: efficiëntie versus
illusies’ (Van Daele, 2011). Daar zou ik in dit liber amicorum graag nog eens
op reflecteren. De titel van mijn bijdrage is ook aan dit interview ontleend.
Heel kort samengevat is de lijn van het stuk dat er in het Belgische gevangenisbeleid penologisch beter doordachte beginselen leidend zijn en er vromere
voornemens worden geformuleerd, maar dat de realisering daarvan in de
praktijk nogal eens tegen valt, terwijl het Nederlandse detentiebeleid van de
jaren negentig in illusielozere termen is gevoerd, waarbij ‘streng en sober’ het
devies was, terwijl hier in de uitvoering de soep zelden zo heet werd gegeten
als hij werd opgediend. De vraag die ik in deze bijdrage wil stellen is of dat
toen eigenlijk wel klopte en of anno 2020 dan nog steeds zo is.
Het reductionisme, het bewust willen terugdringen van de vrijheidsstraf,
neemt in het Belgische denken over straffen waarschijnlijk nog een belangrijkere plaats in dan in Nederland. Het streven naar een goede re-integratie van
gedetineerden in de samenleving speelt hierbij een centrale rol. In het interview in de Knack zegt Sonja Snacken: ‘Ik koester de Belgische illusies over reintegratie. Anders beland je in een onmenselijk, Amerikaans systeem: sluit ze
op en gooi de sleutel weg.’ Het woord ‘illusie’ duidt er al op dat die re-integratie
niet altijd wordt gerealiseerd, maar dat neemt de waarde van het beginsel als
zodanig natuurlijk niet weg. Hoewel ik nog altijd staande houd dat het Nederlandse detentiebeleid vanaf halverwege de jaren 1980 illusielozer is geworden,
is het zeker niet zo dat daarmee het streven naar resocialisatie in Nederland
is verdwenen. In lijn met analyses van Stanley Cohen over de ‘punitive city’ of
van Clifford Shearing en Philip Stenning over de ‘Disney Order of Social Control’ is in Nederland echter sterker ingezet op ‘nudging’, het mensen een zetje
in de goede richting geven, door middel van sanctiemodaliteiten buiten de
gevangenis, en wordt resocialisatie binnen een detentie-setting vooral toegepast op de meest ‘kansrijk’ geachte categorieën delict plegers, terwijl sociaalzwakke plegers van delicten ervan worden uitgesloten (Boone, 2012).
Juist Nederland heeft vanaf 1953, toen de Beginselenwet gevangeniswezen werd ingevoerd een sterk op resocialisatie geënt detentiebeleid gevoerd,
waarin ook een reductionistische agenda domineerde. En we kennen in
Nederland natuurlijk ook een aantal voorbeelden van strafrechtcritici die
relatief veel invloed hebben gehad op het justitiële beleid van de jaren 1960
tot 80: of het nu gaat om de Utrechtse School, om Hans Tulkens of om Louk
Hulsman. Wij missen dit soort geluiden. Achteraf bezien meende Hulsman
dat de in haar tijd zeer invloedrijk geachte – en mede door hem opgerichte
– Coornhert Liga op de langere termijn nauwelijks een verbeterende invloed
op de strafrechtspraktijk heeft gehad (Blad, 2012: 17). In dit licht heeft Stan
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Cohen er terecht op gehamerd dat het ondanks onze ‘intellectuele scepsis’
zinvoller is om onze eigen idealen en waarden voorzichtig te blijven benadrukken dan om een teleurgestelde cynicus te worden. Sonja Snacken haar
werk – en persoon – kennende moet dit haar uit het hart zijn gegrepen. John
Blad (2012) pleitte daarom ook voor de oprichting van een ‘Hulsman-Liga’.
In een in bredere kring levende onvrede met het huidige Nederlandse sanctiebeleid meende hij een draagvlak voor een dergelijke nieuwe vereniging
voor strafrechtshervorming te ontwaren. Of die nieuwe liga er komt, is de
vraag, maar er zijn in ieder geval plannen van een jongere generatie ‘activisten’ binnen Rescaled, dat streeft naar kleinschalige detentiefaciliteiten, om
te bekijken wat we van de ervaringen van de Coornhert Liga kunnen leren.2
In het interview in de Knack betuigt Sonja Snacken zich een groot voorstander van dergelijke kleinschalige en lokale initiatieven. De politieke
tendens in Nederland is helaas precies omgekeerd: er zijn vooral hele grote
gevangenissen gebouwd (Lelystad, Zaanstad), waar automatisering een centrale plaats in de regimevoering inneemt. Daar bovenop is om intern politieke redenen besloten om in Vlissingen een nieuwe, grote extra beveiligde
inrichting te bouwen, terwijl de bestaande extra beveiligde inrichting in
Vught nog nooit geheel bezet is geweest en er legio gevangenissen door het
hele land leegstaan. Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw (2020) zegt hierover: ‘Natuurlijk is er wel een verband met het functioneren van de andere
gevangenissen. Als daar een groot personeelsgebrek is en de repressie en spanning neemt toe, dan creëer je zelf meer behoefte aan beveiligde plekken.’ De
perifere ligging van Vlissingen wordt ook terecht als een probleem gezien,
maar ten tijde van de COVID-19-crisis zijn we geconfronteerd met bezoekproblemen in detentie- en asielzoekerscentra die we ons niet hadden kunnen
voorstellen.3
Het is nog niet vaak opgemerkt, maar ik vind het een interessant gegeven dat er in Nederland al een vrij lange traditie is om gevangenissen die
worden gesloten een andere bestemming te geven. Zo is in de jaren 1980
2

3

Rescaled is een Europees netwerk, waarin activisten en wetenschappers uit België,
Nederland, Frankrijk, Portugal en Noorwegen zich buigen over initiatieven voor
toekomstgerichte, kleinschalige detentieprojecten. Zie: https://www.rescaled.org/
In België heeft de VUB, en dan met name Kristel Beyens, een belangrijke rol in
Rescaled gespeeld. In Nederland is het gelieerd aan Restorative Justice. Zie: http://
www.restorativejustice.nl/nl/projecten-activiteiten/rescaled/ Nationaal coördinator
Veronique Aicha Archaoui heeft het initiatief genomen tot het ‘afstoffen’ van de
ervaringen van de Coornhert Liga.
Mijn collega aan de EUR, Gwen van Eijk, heeft daar in haar columns een aantal schrijnende voorbeelden van laten zien. Zie: https://www.crimeur.nl/the-coronacrisis-inprisons-release-risk-and-human-rights/
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het Huis van Bewaring aan de Amsterdamse Weteringschans omgebouwd
tot een kantorencomplex, waarbij het kabinet van de rechter-commissaris
werd omgetoverd tot debatcentrum De Balie en de luchtplaats tot het huidige
Max Euweplein.4 Nadat na 2005 oude bajesen in respectievelijk Tilburg en
Veenhuizen zijn verhuurd aan de Belgische en Noorse regering, of zijn omgekat tot asielopvang, zijn zij tegen 2020 (gedeeltelijk) gesloopt en tot woonwijk
omgebouwd (de Amsterdamse Bijlmerbajes), tot hotel omgebouwd, waarbij
de bajesstructuur nog duidelijk zichtbaar is (bijvoorbeeld in Almelo, Hoorn
of Roermond) of omgebouwd tot een internationale school (in het voormalige Huis van Bewaring aan de Amsterdamse Havenstraat). Of dat in andere
landen, bijvoorbeeld België ook (op deze schaal) gebeurt weet ik niet, maar
het zou een aardig project zijn voor een student architectuur of criminologie
om dat eens uit te zoeken.
De ontwikkeling van een herstelrecht heeft in België meer ingang gevonden dan in Nederland. Ik denk dat dit mede te danken is aan de niet aflatende inzet van Lode Walgrave en ‘zijn’ team van Leuvense criminologen.
Natuurlijk kennen wij in Nederland de ‘mediation’ in strafzaken en de herstelgerichte detentie, en zelfs wordt de ‘oer-term’ voor herstelgericht werken, ‘dading’ nog steeds gehanteerd, maar ik durf toch te beweren, dat dit
herstelgericht werken in Nederland alleen wordt ‘getolereerd’ binnen een
strafrechtelijke setting en niet in plaats daarvan komt. De ‘moeder’ van het
eerste dading-project in Nederland, Jacqueline de Savornin Lohman, heeft in
een interview in het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit zelfs gesteld dat
Justitie ‘dading’ om zeep heeft geholpen. Maar, in lijn met Stan Cohen’s
pleidooi, is de Savornin Lohman niet alleen maar pessimistisch, want, zo
zegt zij poëtisch: ‘er zijn steeds nieuwe mensen, die een betere wereld wensen’ (van Swaaningen, 2016).
Toch kunnen we niet ontsnappen aan een zekere moedeloosheid als we
kijken naar alle initiatieven om het strafrecht een stukje beter, humaner te
maken die al zijn ontplooid en weer ter ziele zijn gegaan. Ooit was Justitie in
de Buurt (JiB) bijvoorbeeld bedoeld als een laagdrempelige aanwezigheid van
het Openbaar Ministerie in probleemwijken, die samenwerking op buurtniveau tussen diverse welzijnsinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp, scholen, kerken en moskeeën en bewoners zou moeten
stimuleren en daarbij waar mogelijk herstelgericht zou werken. Geleidelijk
aan werd de taak van de JiBs echter veel beperkter opgevat: zij moesten er
4

In een blog ben ik kort ingegaan op mijn persoonlijke ervaring met deze omvorming,
die vrij bepalend is geweest voor mijn vorming als kritisch criminoloog: http://www.
crimeur.nl/de-criminologische-relevantie-van-vijftig-jaar-paradiso/
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uiteindelijk vooral voor zorgen dat er minder zaken voor de rechter worden
gebracht en van enige missie ten aanzien van buurtopbouw of herstelrecht is
nauwelijks sprake meer. En dan worden in 2004 de zogenaamde ‘Veiligheidshuizen’ gepresenteerd als ‘JiB nieuwe stijl’. En in 2020 is op Rotterdam Zuid
vervolgens een pilot gestart met ‘probleemoplossende rechtspraak’ in zogenaamde wijkrechtbanken (Koolenbrander, 2020). Wie het verschil tussen al
deze alternatieven ziet, mag het zeggen. Dat zou ik als iets typisch Nederlands willen betitelen: we voeren iets in als pilot, hollen het initiatief vervolgens van binnenuit, de pilot wordt geëvalueerd, en ongeacht het resultaat
van de evaluatie is er geen geld voor continuering; een paar jaar later krijgt
iemand weer een goed idee, dat weliswaar heel erg lijkt op iets wat een paar
jaar eerder was ingevoerd en weer afgeschaft, maar dat weet niemand meer;
er komt weer een pilot en het hele circus begint weer van voren af aan.
Hoewel woorden als ‘buurt’ of ‘gemeenschap’ nog veelvuldig worden
gebruikt, zien we feitelijk een tendens waarin de politiek, politie en justitie afstand nemen van ideeën over integratie en buurtopbouw en eerder
de verbanning van probleemjongeren uit buurten bepleiten dan integratie.
Katherine Beckett en Steve Herbert (2010) zien de terugkeer van de verbanning van ongewenste personen uit het straatbeeld als de volgende stap na
‘broken windows’ en ‘zero tolerance policing’. In criminologische zin zijn we
als het ware van een pragmatische invulling van Hirschi’s bindingentheorie
uit de jaren 1980 in de jaren 1990 en 2000 opgeschoven naar een beleidstheorie die is geïnspireerd op Kelling en Coles’ ‘broken windows’-benadering
– met een aantal aan de levensloopcriminologie ontleende, op risicoprofilering geënte, interventies.
Net als in veel andere landen is straf vanaf de jaren 1990 ook in Nederland niet langer een instrument dat primair wordt ingezet om resocialisatie
te bewerkstelligen, maar wordt het eerder beschouwd als een middel om de
samenleving te beschermen tegen gevaarlijke categorieën burgers. Criminaliteit wordt steeds minder gezien als een gevolg van deprivatie en steeds meer
als een symbool – zo niet een oorzaak – van sociaal verval, dat vooral om die
reden moet worden bestreden (Downes & van Swaaningen, 2007). Resocialisatie wordt vaak weggezet als een relikwie uit de ‘softe jaren zeventig’, maar
uit onderzoek blijkt dat straf zonder resocialisatieprogramma een averechts
effect op de recidive heeft, waardoor dus ook weer nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Als welzijnsinterventies blijken te ‘werken’, waarom zou je ze
dan nalaten? Alleen maar omdat ze niet ‘hard’ genoeg zouden zijn?
Wie in repressie gelooft meent al snel dat gevangenisstraf de enige
serieuze sanctie is. Maar criminologen zoals Sonja Snacken worden niet moe
te blijven onderstrepen dat er aan detentie, en de korte vrijheidsstraf in het
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bijzonder, het onderwerp van haar proefschrift (Snacken, 1986), ook belangrijke nadelen kleven. Zo worden mensen in de bajes niet zelden voor het eerst
verslaafd, leren zij er de kneepjes van het ‘vak’, ontwricht het juist de meest
kwetsbare gezinnen (doordat vader ‘vast’ zit) en belemmert het stigma ‘gedetineerde’ de heropname in de burgermaatschappij na het uitzitten van de
straf, waardoor hernieuwd contact met de ‘foute vrienden’ van vroeger vaak
de enige optie is.
Ondanks de schrale politieke wind, zijn er ook lichtpuntjes. In Nederland
zijn we vanaf 2005 na dertig jaar groei weer minder gaan straffen.5 Bovendien
is de criminaliteit verder gedaald nadat de detentieratio vanaf 2005 afnam.
Zelfs de onveiligheidsgevoelens zijn in deze periode sterker dan voorheen
gedaald. Er zijn mensen die menen dat dit komt doordat we in de jaren daarvoor strenger zijn gaan straffen, maar een dergelijk eenvoudig causaal verband valt niet te leggen. In de dertig jaar dat de gevangenisbevolking jaar na
jaar toenam is de criminaliteit grosso modo alleen maar gestegen. Ook is het
van belang te benadrukken dat de criminaliteit in veel meer Westerse landen
is gedaald, maar dat dat elders meestal niet gepaard is gegaan met dalende
detentiecijfers. In mijn bijdrage aan een boek dat Sonja Snacken mede heeft
geredigeerd, stel ik de vraag of dalende detentiecijfers impliceren dat we in
Nederland ook minder punitief zijn geworden. Mijn antwoord is dat we deze
daling vooral moeten zien in het licht van een voortschrijdend proces van
bifurcation – i.e. de groeiende tweedeling in de wijze waarop straffen ten uitvoer worden gelegd: tussen ‘gemotiveerden’ en ‘niet-gemotiveerden’, tussen
detentie en taakstraf, tussen straf en preventieve interventies – van een ware
‘punitive city’ vol gemeenschapsstraffen en -maatregelen en van het feit dat
er in toenemende mate sprake is van ‘prepressie’, waarbij preventief bedoelde
programma’s steeds meer punitieve trekjes kregen (van Swaaningen, 2013).
Het nieuwe veiligheidsbeleid is bovendien sterk georiënteerd op zogenaamde
‘pre-criminele’ gedragingen, waarmee gedrag wordt bedoeld dat geen strafbaar feit oplevert, maar volgens risicotaxaties wel kan leiden tot criminaliteit.
Een mooie illustratie van deze ‘prepressieve’ ontwikkeling biedt de ontwikkeling van elektronisch toezicht en taakstraffen. Zoals uit de hoofdstukken van respectievelijk Kristel Beyens en Dan Kaminski over België en van
Jolande uit Beijerse en mijzelf over Nederland blijkt, heeft elektronisch toezicht in onze beide landen een behoorlijk andere ontwikkeling doorgemaakt,
5

Al is het aantal gedetineerden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek na 2017
wel weer licht gestegen: van 33.540 in 2017 naar 33.960 in 2019. Het is nog te vroeg
om daar enige redenen voor aan te wijzen, maar kijkend naar de statistieken lijkt
deze stijging vooral te maken te hebben met een toename van het aantal voorlopig
gehechten en het aantal ‘veelplegers’.
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waarbij het in Nederland vooral een bijkomende maatregel in het kader van
een gemeenschapsstraf is en zelf niet als een ‘echte’ sanctie wordt gezien
(Nellis et al., 2013). In deze tijden van corona kan ik het niet laten een parallel te trekken met alle overleg dat wij de afgelopen maanden hebben moeten
voeren via Zoom of Teams. Vaak vroeg ik mij af waarom mij dit zoveel meer
uitput dan een ‘normale’ vergadering. Een psycholoog (ik ben de naam vergeten) verklaarde dit door het feit dat je door middel van Zoom of Teams wel
de illusie van werkelijk contact hebt, je ziet iemand immers, maar dit feitelijk
toch niet hebt. In deze lijn doordenkend kon elektronisch toezicht wel eens
als ‘zwaar’ worden ervaren, omdat het door de illusie van (relatieve) vrijheid
des te confronterender is.
En waar de taakstraf in Nederland oorspronkelijk een spiegelend karakter had, waarmee werd beoogd een delinquent met zijn fouten te confronteren, kwam gaandeweg het accent steeds meer op de werkstraf te liggen;
liefst uit te voeren met op vernedering gerichte hesjes waar op staat dat men
‘werkt voor de samenleving’ (De Bruyckere, 2011). Een werkmeester van een
Amsterdamse werkplaats voor taakgestraften zegt hierover: ‘Mensen willen
gestraften vaak zien lijden, maar als het dwangarbeid wordt, krijg ik ze nooit
zover dat ze hier een vijver graven of een vlot bouwen. En laten ze daar nou
ook nog iets van opsteken: sommigen vinden na hun werkstraf een baan als
hovenier’ (Lamers, 2011). Criminologisch onderzoek geeft deze werkmeester
gelijk: voor expressief straffen (het afgeven van een sterk punitief signaal) is
geen empirische steun.
Dat het in de penologische wereld nergens halleluja is hoeven we Sonja
Snacken niet te vertellen (Snacken & Dumortier, 2011) en dat het in Nederland (nog) slechter zou gaan dan in België durf ik ook niet te beweren. Maar
bovenal kan ik een bijdrage aan een liber amicorum voor Sonja Snacken niet
in mineur eindigen. Bij alle pleidooien voor strenger straffen die wij de afgelopen decennia hoorden, wordt het uiteindelijke doel van sancties vaak over
het hoofd gezien: hoe zorgen we ervoor dat iemand zijn schadelijke gedrag
afleert en geen nieuwe slachtoffers maakt? Hiertoe moeten we vooral verstandiger interveniëren en gebruik maken van het beschikbare onderzoek over
wat, hoe, waarom en bij wie precies werkt. Hieraan werken gaat gepaard met
een flinke dosis idealisme. De manier waarop wij straffen hangt ook sterk
samen met onze opvattingen over democratie, humaniteit, beschaving en het
beperken van menselijk lijden. Net als beschaafde landen mensen niet martelen of doden, proberen zij ook andere buitenproportionele of vernederende
straffen zoveel mogelijk te voorkomen. Als geen ander heeft Sonja Snacken
zich ervoor ingespannen om deze waarden hoog te houden. Wat moeten we
anders? Wat blijft er van onze samenleving over wanneer we onze idealen en
humaniteit verliezen?
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Het lot van verlichte hervormers
Op 28 april 1772 staat de 34-jarige Johann Friedrich Struensee, lijfarts van
de geesteszieke Deense koning Christiaan VII, op een schavot net buiten
Kopenhagen1. Hij kijkt naar de menigte die zich voor hem uitstrekt. Zijn
goede vriend Graaf Enevold Brandt werd net de rechterhand afgehakt en
onthoofd en zo meteen is ook hij aan de beurt. Veroordeeld voor majesteitsschennis. Enkele ogenblikken later is alles voorbij. In Denemarken valt definitief het doek over het ‘tijdperk Struensee’.
Amper twee jaar eerder zag de toekomst er heel anders uit voor Struensee. Na zijn aanstelling als lijfarts in 1768 verwerft hij snel invloed aan het
Deense hof. Wanneer koning Christiaan VII vanaf 1770 zijn functies niet
langer kan uitoefenen neemt Struensee de feitelijke macht over. Doordrongen van de idealen van de verlichting drukt hij tussen december 1770 en
januari 1772 een ongeziene reeks hervormingen door, met onder meer de
afschaffing van de slavenhandel, foltering en de doodstraf. Hij moderniseert
het overheidsapparaat, bezuinigt op het leger, legt tal van adellijke voorrechten aan banden en voert de persvrijheid in (Amdisen, 2012).
In zijn hervormingsijver trekt Struensee zich niets aan van de gevestigde
orde, de politieke en diplomatieke geplogenheden aan het hof, waar steeds
meer onvrede heerst over de macht die de lijfarts zichzelf toe-eigent. Ook
in de ruimere Deense samenleving groeit het verzet tegen de opeenvolgende
hervormingen die regelrecht ingaan tegen diepgewortelde gewoonten, tradities en belangen. Zo doet de Pruisische Struensee geen enkele moeite om
1

De beschrijving van het tijdperk en de val van Struensee is gebaseerd op Laursen
(2000).
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Deens te leren en steekt hij ook zijn minachtig voor de taal niet onder stoelen
of banken. Hij heeft een relatie met de jonge Deense koningin, en wanneer
ze bevalt van een dochtertje moet de gelijkenis zo treffend geweest zijn dat
ze spottend la petite Struensee werd genoemd (Mechlenborg, 2003: 124). De
net ingevoerde persvrijheid wakkert de onvrede alleen maar aan. In talloze
pamfletten, vlugschriften en boeken wordt Struensee omschreven als een
arrogante ketter, een ‘spinozist’, die niet het minste respect opbrengt voor
het koningshuis. Struensee tracht de persvrijheid nog in te perken maar het
kwaad is geschied. De publieke opinie keert zich tegen hem en in de nacht
van 16 op 17 januari wordt hij na een staatsgreep van de macht verdreven en
ter dood veroordeeld. Vele van zijn hervormingen worden in de maanden en
jaren nadien tenietgedaan.

Goede wetten, goede burgers?
‘De meeste mensen laten zich liever leiden door gezag dan dat ze zelf nadenken, en blijven dus net zo achterlijk als vroeger’, zo schreef Voltaire aan zijn
goede vriend Étienne Noël D’ Amilaville op 28 april 1766 (Israel, 2011: 18-19).
De historicus Jonathan Israel (2011) beschrijft hoe Voltaire overtuigd was dat
slechts een klein aantal mensen, ‘un petit nombre de sages’, de oprechte intentie heeft de werkelijkheid te doorgronden. De vele anderen, de ontelbaren,
verkiezen slaven te blijven van wat hen wordt voorgekauwd. Zij verdienen
het niet verlicht te worden, aldus Voltaire.
Voor Voltaire was verlichting in de eerste plaats een zaak van de elite. Hij
had de hervormingen in Denemarken met grote belangstelling gevolgd en
had in een brief aan de Deense koning zijn waardering uitgesproken voor
de invoering van de persvrijheid (Laursen, 1998). In besloten kring had hij
niettemin zijn bezorgdheid uitgedrukt (Israel, 2019). De ideeën die in Denemarken furore maakten leken hem te radicaal. Te verregaand. Voltaire mag
dan wel vaak de vader van de verlichting worden genoemd, in de feiten was
hij een voorstander van de gematigde verlichting: een stroming die steeds op
zoek gaat naar een evenwicht tussen traditie en rede, voorstander is van een
behoudende aanpak en een marginale hervorming van de bestaande orde,
en fundamenteel gekant is tegen een streven naar gelijkheid, democratie en
verlichting voor iedereen (Israel, 2011).
Struensee daarentegen was een kind van de radicale verlichting, een
stroming die enkel de rede aanvaardt als leidraad, elke vorm van goddelijke
ordening, autoriteit of voorzienigheid verwerpt, en pleit voor ingrijpende
maatschappelijke hervormingen met het oog op gelijkheid en verlichting
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voor iedereen (Israel, 2011). In die radicale traditie waren het de Franse materialisten, en Claude Adrien Helvetius in het bijzonder, die een grote indruk
op Struensee hadden gemaakt (Amdisen, 2002).
Voor Helvetius was de verlichting revolutionair (Wootton, 2000): de
bestaande maatschappelijke orde was verdorven en moest vervangen worden door een meer rechtvaardige samenleving waar welzijn voor iedereen de
hoogste wet is. Die samenleving is maakbaar en vereist wetten en bestuursvormen die niet langer de traditie, gewoonte of het volksgevoel als uitgangspunt nemen maar een seculiere universele moraal. C’est donc uniquement
par de bonnes lois qu’on peut former des hommes vertueux. Tout l’art du législateur consiste donc à forcer les hommes, par le sentiment de l’amour d’euxmêmes, d’être toujours justes les uns envers les autres (Helvetius, 1758: 196).
Wie Helvetius leest begrijpt waarom Struensee moet hebben gedacht
dat hij de samenleving ten goede kon veranderen zonder zich iets van die
samenleving zelf te moeten aantrekken. Immers, wie de wetten verandert,
verandert de samenleving. Wanneer die wetten specifieke waarden belichamen (‘meer welzijn voor iedereen’) zullen mensen zich ook conform die
waarden gaan gedragen2.

Ideeën zijn belangrijk
De samenleving verandert niet omdat verlichte hervormers pleiten voor verandering. Wie denkt dat dit wel zo is gelooft, volgens David Garland (2001),
in verlichtingssprookjes, zoals het verhaal dat we op een bepaald moment
foltering zijn gaan afschaffen onder druk van de kritieken van verlichtingsfilosofen. Wetten en hervormingen zijn onvermijdelijk gebonden aan ruimere maatschappelijke transformaties en de collectieve ervaring daarvan.
Om die reden veranderen ideeën de samenleving niet zomaar.
En toch zijn ideeën belangrijk. De hervormingen van Struensee zijn
initieel dan wel mislukt, toch kunnen we de inhoud ervan, en het feit dat
ze zich überhaupt hebben voorgedaan, niet alleen begrijpen in functie van
socio-economische, politieke of culturele processen. Evenzeer van belang
zijn de concrete ideeën die het tijdperk Struensee mee hebben helpen vormgeven. Die ideeën spelen vandaag opnieuw een rol, zij het in een andere
vorm en in andere omstandigheden. Na de Tweede Wereldoorlog winnen
2

Amdisen (2012) suggereert dat het voluntarisme van Struensee niet verward mag
worden met naïef-idealisme. Hoewel politiek onhandig, zijn de snel opeenvolgende
hervormingen modern, coherent en weldoordacht.
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mensenrechten, democratie en andere waarden die tot de intellectuele traditie van de radicale verlichting kunnen gerekend worden snel aan belang.
Enerzijds ligt de oorzaak hiervan in concrete gebeurtenissen zoals de
Holocaust (Morsink, 2019). Anderzijds hebben ingrijpende maatschappelijke veranderingen meer draagvlak doen ontstaan voor postmaterialistische
waarden zoals het belang van individuele keuze, tolerantie voor multiculturele diversiteit, vrijheid van meningsuiting, participatie, milieubescherming,
gendergelijkheid en acceptatie van de rechten van minderheden (Ingelhart,
2018).
Die culturele verschuiving betekent concreet dat beleid steeds meer
ontvankelijk is geworden voor, en onder invloed staat van, de idee dat alle
mensen dezelfde basisbehoeften, rechten en status hebben (Israel, 2011). In
het veiligheidsbeleid heeft die grondstroom zich de voorbije decennia laten
vertalen in tal van ingrijpende beleidsinnovaties en ook hier hebben specifieke ideeën een belangrijke rol gespeeld (Verfaillie, 2017, 2019). Het reductionisme, bijvoorbeeld, met zijn scepsis over de positieve effecten van een
gevangenisstraf, is onmiskenbaar een product van een ruimere culturele
transformatie naar meer progressieve waarden in de samenleving. Tegelijk heeft het reductionisme als idee het veiligheidsbeleid in heel wat landen, waaronder België, ook concreet helpen vormgeven (Beyens, 1997). Net
omdat dit reductionisme resoneert met ruimere maatschappelijke waardenpatronen argumenteert Snacken (2006, 2012) dat beleidsmakers veel verder
kunnen gaan in het ontwikkelen van een gematigd strafbeleid dan vandaag
het geval is. Maar is dat wel zo?

Maakt de verlichting een gematigd strafbeleid (on)mogelijk?
Op het eerste zicht wel. Vandaag staan verlichte ideeën immers meer dan
ooit centraal in het politieke en maatschappelijk debat (Maly, 2018). Zo verduidelijkt het laatste regeerakkoord (2019-2024) dat de Vlaamse regering
ernaar wil streven een Vlaamse gemeenschap te creëren ‘waarvan iedereen
een volwaardig burger kan zijn en die stoelt op een gedeelde sokkel van verlichte normen en waarden’ (p. 103). Hoewel het regeerakkoord met dergelijke
passages duidelijk aansluiting zoekt bij de traditie van de verlichting, zijn er
echter voldoende redenen om aan te nemen dat de verlichte normen en waarden waar dit akkoord naar verwijst weinig of niets te maken hebben met de
intellectuele traditie van de radicale verlichting.
De verwijzingen in het regeerakkoord maken deel uit van wat Norris
en Ingelhart (2019), omschrijven als een ‘culturele terugslag’: progressieve
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waarden en standpunten (supra) worden steeds belangrijker in de samenleving en die evolutie wordt door specifieke, doorgaans meer sociaal conservatieve, groepen ervaren als een bedreiging. Zij voelen zich niet langer thuis of
veilig in die samenleving en ze gaan zich richten op het beschermen van de
eigen groep en de groepsidentiteit. Dit vertaalt zich in steun voor een politiek
die niet langer gericht is op tolerantie, pluralisme, universalisme, het verdedigen van de rechtstaat, mensenrechten, multilaterale coöperatie en een
sterke internationale rechtsorde. De aandacht verschuift naar het verduidelijken, afbakenen en beschermen van de groepsidentiteit (zie ook Verfaillie,
2019).
Die culturele terugslag is duidelijk merkbaar in het Vlaams regeerakkoord en de politieke standpunten van rechts-conservatieve, maar ook
meer autoritaire extreemrechtse partijen. In die discoursen wordt de evolutie
naar meer progressieve waarden en beleidsstandpunten geduid als een teken
van moreel verval en ambiguïteit. Zo schrijft de voorzitter van de NVA, Bart
De Wever (2019: 119), dat de politieke en culturele elite ‘onder de verstikkende
dwang van het cultuurrelativisme een consequente visie op onze rechten en
vrijheden [heeft, kv] opgegeven. Een maatschappelijke onverschilligheid, een
culturele verwarring en een postmodern cynisme hebben zich van de samenleving meester gemaakt.’ We hebben geen gedeeld normen en waardenkader
meer, onze broncode is verdampt en daarom hebben we, volgens De Wever
(2019: 136), nood aan een nieuwe broncode, een verlichte leidcultuur waarin
de verlichtingswaarden centraal staan: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, de
scheiding van kerk en staat, de rechtstaat en volkssoevereiniteit. Die waarden
vormen de basis voor het ontwikkelen van een gedeelde Vlaamse identiteit.
Voor De Wever illustreert de evolutie naar meer progressieve waarden
en beleidsstandpunten dat wij de voorbije decennia ons moreel kompas zijn
kwijtgeraakt en dat we een consequente visie op rechten en vrijheden hebben
opgegeven3. De zoektocht naar een nieuwe broncode, de verlichting waar
3

Een gelijkaardige redenering is af en toe ook te lezen in academische kringen. Volgens Maarten Boudry en Steije Hofhuis is Donald Trump groot geworden door het
postmodernisme dat in linkse academische kringen al decennia hoogtij viert. Linkse
denkers zouden met hun aanval op de kernbegrippen van de wetenschap en de verlichting een monster hebben gebaard. Meer bepaald Lyotard, Foucault, Derrida en
Rorty worden hier met de vinger gewezen. Er is vandaag echter geen enkele wetenschappelijke reden om aan te nemen dat Trump als fenomeen is ontstaan omdat
linkse academici al decennia zouden beweren dat de waarheid niet bestaat. Bovendien zijn geen van de auteurs waar Boudry en Hofhuis naar verwijzen onder de mat
van het postmodernisme te vegen zoals dat door hen wordt omschreven. Zodoende
dragen Boudry en Hofhuis actief bij tot het verspreiden van een rechts-conservatieve
mythe waarin links verantwoordelijk is voor het moreel verval in de samenleving
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De Wever, en bij uitbreiding het Vlaams Regeerakkoord, naar verwijst heeft
dan ook weinig of niets met de radicale verlichting te maken. De verlichtingswaarden waarvan sprake moeten de voorwaarden scheppen voor een
Vlaamse gemeenschap. Ze moeten een gedeelde Vlaamse identiteit helpen
mogelijk maken, eerder dan een samenleving waarin universele mensenrechten een steeds grotere rol gaan spelen (Maly, 2018)4.
In dit discours krijgen verlichtingswaarden een hele specifieke invulling. Zo worden ‘democratie’ en ‘vrijheid’ aan culturele gedragspatronen
verbonden. België bestaat uit twee verschillende democratieën net omdat
beide landsdelen er heel andere normen en waarden zouden op nahouden
(‘de Vlamingen’ stemmen anders dan ‘de Walen’). Een democratie vereist in
dit denken weldegelijk een cultureel-ideologische homogeniteit. Vlaanderen
heeft als superdiverse samenleving net om die reden nood aan een ‘canon
van Vlaanderen’ die in het onderwijs en bij inburgeringstrajecten moet verduidelijken wie wij zijn en zouden moeten zijn (‘de goede Vlaming’). ‘Gelijkheid’ draait om specifieke definities van inclusie (‘mensen zoals wij’)5, en ook
solidariteit is alleen maar mogelijk met de ‘herkenbare andere’ (De Wever,
2018).
Kortom, verlichtingswaarden krijgen een invulling waarbij de traditie en
de groepsidentiteit primeert. Dit discours wint de voorbije jaren aan kracht
en houdt een bedreiging in voor een strafrechtelijk beleid waarin een seculiere universele moraal steeds meer centraal is komen te staan. Pleidooien
voor een gematigd strafbeleid worden daardoor veel minder vanzelfsprekend en maken meer dan ooit expliciet het voorwerp uit van politieke strijd.

4

5

(‘het verdampen van de waarheid’), en ze doen dit op basis van het werk van auteurs
die ze blijkbaar niet eens hebben gelezen.
Ik laat hier in het midden of dit politiek discours daarmee tot de gematigde verlichting of antiverlichting behoort. Ik treed Ico Maly (2018) bij die argumenteert dat het
discours van de NVA in elk geval niet tot de radicale verlichting kan gerekend worden. De Wever onderschrijft de maakbaarheidsidealen van de radicale verlichting
niet (‘grootheidswaanzin’) en hecht in die mate belang aan de traditie en het volksgevoel dat hierdoor systematisch conflicten ontstaan met het universele karakter van
morele waarden of wat De Wever (2018) omschrijft als ‘progressieve, oppervlakkige
dromen van wereldburgerschap’.
Dat ‘gelijkheid’ in dit politiek discours een erg specifieke invulling krijgt werd recent
misschien nog het best verwoord door Joren Vermeersch, de nieuwe huisideoloog
van NVA, die in een interview in De Morgen suggereert dat het kolonialisme een
systeem is dat de idee van gelijkheid en menswaardigheid uitdraagt (‘toch vind ik de
westerse kolonisator in Afrika niet de drager van het kwaad, maar eerder de drager van
het idee van gelijkheid en menswaardigheid’ en ‘Tijdens de Belgische kolonisatie lag
de nadruk op de menswaardigheid van elk individu’). Dat kolonialisme per definitie
vertrekt vanuit etnocentrisme en de fundamentele ongelijkheid tussen mensen en dat
het die ongelijkheid ook normaliseert lijkt Vermeersch te ontgaan.
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De radicale verlichtingsfilosofen dachten die strijd te kunnen winnen door
traditie, gewoonte en volksgevoel steevast te omschrijven als ontoelaatbare
vormen van domheid en de rede voorop te stellen als het enige richtsnoer in
het leven: enkel de rede, en een op rede gebaseerd recht, moet de soevereine
macht over stervelingen zijn (Israel, 2011: 31).
Richard Rorty (2007) stelt voor dat we dat verlichtingsrationalisme laten
varen, de rede niet langer zien als een natuurlijke bron van autoriteit, maar
als een proces om overeenstemming te bereiken door de kracht van overtuiging. Criminologen moeten politici dan benaderen in de rol van iemand
die een inspirerend verhaal kan vertellen over het belang van een gematigd
strafbeleid, eerder dan iemand die beweert beter gebruik te maken van een
universeel menselijk vermogen (‘de rede’). Het werk van Sonja Snacken is zo
een verhaal.
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with F. McNeill (2010-2011)
31. Human rights in situations of (extreme) dependency, co-supervisor with
W. Distelmans, S. Gutwirth, P. De Hert and J. Bilsen (2011-2014)
32. The impact of legislation on relations of extreme dependency in prisons
and health care institutions, co-supervisor with W. Distelmans and
P. De Hert (2011-2012; 2012-2016), resulting in the PhD in criminology
of Ineke Casier in 2021
33. Unbearable suffering and euthanasia requests by prisoners,
co-supervisor with W. Distelmans (2011-2014), resulting the in the PhD
in criminology of Caroline Devynck (2021)
34. Elderly prisoners: doubly punished? Co-supervisor with W. Distelmans
and P. De Hert (2013-2017), resulting in the PhD in criminology of
Diete Humblet (2018)
35. Strategic Research Programme (SRP) ‘Crossing Borders: Crime, Culture
and Control’ Coordinator, with supervisors J. Christiaens and E. Enhus
(2013-2017)
36. Strategic Research Progamme (second term) ‘Crime & Society: New
challenges’, coordinator, with supervisors K. Beyens, J. Christiaens,
S. De Kimpe, E. Dumortier, E. Enhus, L. Melgaço (2017-2022)
37. SRP Sub-project: Workpackage Empirical Human Rights, supervisor
with E. Dumortier (2017-2022)

5. Major publications (since 1986)
(Co)author of books
1. Snacken, S. (1986) De korte gevangenisstraf. Een onderzoek naar
toepassing en effectiviteit (Short-term imprisonment. Research into
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

application and effectiveness), PhD Criminology, Kluwer, Antwerp,
342 p.
Nominated for the Denis Caroll Prize, International Society of
Criminology, 1988
Beyens, K., Snacken, S. and C. Eliaerts (1992) Privatisering van
gevangenissen (Privatization of prisons), VUB Press, Brussels, 167 p.
Beyens, K., Snacken, S. and C. Eliaerts (1993) Barstende muren.
Overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke
oplossingen (Bursting walls. Overcrowded prisons: phenomenon,
mechanisms and possible solutions), Kluwer, Antwerp, 326 p.
Snacken, S., Winkelmans, L. and Keulen, J. (2004) Buitenlandse
gedetineerden in Belgische gevangenissen, Brussel, Koning Boudewijn
Stichting; Détenus étrangers dans les prisons belges, Fondation Roi
Baudoin, Bruxelles
Dünkel, F. & Snacken, S. (2005) Prisons en Europe, Paris, l’Harmattan.
van Zyl Smit, D. & Snacken, S. (2009) Principles of European Prison Law
and Policy, Penology and Human Rights, Oxford: Oxford University
Press, 464 p.
Translated into Spanish as: van Zyl Smit, D. & Snacken, S. (2013)
Principios de Derecho y Política Penitenciaria Europea. Penología y
Derechos Humanos, Valencia : Tirant lo Blanch, 677 p.
Nominated for the 2010 Distinguished Book Award for International
Research of the Division of International Criminology, American
Association of Criminology
Snacken, S. (2011) Prisons en Europe. Pour une pénologie critique et
humaniste, Bruxelles: Larcier

Articles in international readers with international referee-system
1. Snacken, S. (1990), Le détenu ‘acteur social’?, in : Acteur social et
délinquance – Hommage à Christian Debuyst, Liège: ed. Pierre
Mardaga, 327-337
2. Snacken, S. (1991), Belgium, in: Dünkel, F. & Van Zijl Smit, D. (eds).,
Imprisonment Today and Tomorrow, International Perspectives on
Prisoners’ Rights and Prison Conditions, Kluwer Law and Taxation,
Deventer – Boston, 29-72
3. Snacken, S. (1992), Belgium, in: Dünkel, Fr. & Vagg, J. (eds), Waiting for
trial, Max-Planck Institut, Freiburg, 1994: 1-40
4. Translated into Polish and published by the Marie Curie University,
Lublin.
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5. Beyens, K. & Snacken, S. (1996), Privatization of prisons; an
international overview and the debate, in Matthews, R. & Francis,
P., Prisons 2000, University of Leicester, Macmillan Press, 240-266.
Reprinted in: Matthews, R. (ed.) (1999) Imprisonment, The International
Library of Criminology, Criminal Justice and Penology, Ashgate,
Darthmouth, 433-458
6. Tubex, H. & Snacken, S. (1994), Punitiviteit in Nederland, teloorgang
van een voorbeeld? ‘Langgestraften en gevaarlijke gedetineerden
in internationaal perspectief (Punitiveness in the Netherlands, loss
of a model ? Long-term and Dangerous Prisoners in International
Perspective), in: Moerings, M. (red.), Hoe punitief is Nederland, Gouda
Quint, Arnhem, 331-347
7. Tubex, H. & Snacken, S. (1996), Sélectivité et Dualisation. L’évolution
des longues peines, comparaison internationale, in : Faugeron, C.,
Chauvenet, A. & Combessie, Ph. (eds), Approches de la prison, Bruxelles,
De Boeck, 221-243
8. Snacken, S., (1997) Surpopulation des prisons et sanctions alternatives,
in : Mary, Ph. (éd.) Travail d’intérêt général et médiation pénale,
Bruylant, 367-402
9. Snacken, S., Kaminski, D., Van Gijsegem (1999), V., Recherches
sur le crime et la justice en Belgique, 1990-1997, in : Robert, Ph., &
Van Outrive, L; (eds.), Crime et justice en Europe, 1990-1997, Paris,
L’Harmattan, 83-117
10. Snacken, S. (1999), Analyse des mécanismes de la surpopulation
pénitentiaire, in : Mary, Ph. & Papatheodorou, T., (eds). La
surpopulation pénitentiaire en Europe. Prison overcrowding in Europe,
Bruylant, Bruxelles, 9-34
11. Snacken, S. (1999), Long-term prisoners and violent offenders, in: 12th
Conference of Directors of Prison Administration, Council of Europe
Publishing, 43-74
12. Dünkel, F. & Snacken, S., (2000) Prisons in Europe, in: Crime and
Criminal Justice in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg,
135-157
13. Snacken, S. (2001), Belgium, in: Van Zyl Smit, D. & Dünkel, F. (eds.)
Imprisonment Today and Tomorrow. International Perspectives on
Prison Conditions and Prisoners’ Rights, Kluwer International, The
Hague-London-Boston, (2nd edition), 32-81
14. Snacken, S. (2002) Normalisation en prison : concept et défis, in : De
Schutter, O. & Kaminski, D. (eds.), L’institution du droit pénitentiaire.
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15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence et Bruylant, Paris-Bruxelles, 133-152
Snacken, S. (2002), A propos des délinquants sexuels, in: Les soins
obligés, ou l’utopie de la triple entente, Dalloz, Paris, 100-102;
Snacken, S. (2002), La sexualité, la loi, le juge, le thérapeute et le
justiciable-patient: synthèse des problématiques, ibidem, 154-158
Dünkel, F & Snacken, S. (2003), Strafvollzug im Europäische Vergleich:
Probleme, Praxis und Perspektiven, in: Probleme des Strafvollzugsrechts,
Goethe Institut Ankara, Baskent Üniversitesi, 280-322.
Translated into Turkish: Karsilastirmili Avrupa Ceza Infaz Sistemi:
Sorunlar, Uygulama ve Perspektifler, ibidem, 323-370
Snacken, S., Beyens, K. & Tubex, H. (2004), Adult corrections in
Belgium, In J. Winterdyk (Ed.) Adult Corrections: International Systems
& Perspectives. Monsely, NY: Criminal Justice Press, 21-61
Snacken, S. (2005), Forms of Violence and Prison Regimes. Report on a
research in Belgian Prisons, in: Liebling, A. & Maruna, S. (eds.) Effects
of Imprisonment, Cullompton: Willan Publishing, 306-340
De Hert, P., Gutwirth, S., Snacken, S. & E. Dumortier (2007),
La montée de l’Etat pénal. Que peuvent les droits de l’homme ?, in :
Van de Kerchove, M. (ed.) Les droits de l’homme, bouclier ou épée du
droit pénal?, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint Louis, 235-290
Snacken, S., (2007) Belgium, in: van Kalmthout, A.M., Hofstee-van der
Meulen, F.B.A.M. & Dünkel, F. (eds) Foreigners in European Prisons,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 129-156
Snacken, S. & van Zyl Smit, D., (2008) The prisoner as rechtsburger:
a European perspective, in: Franken, A.A, de Langen, M & Moerings,
M. (eds) Constante waarden. Liber Amicorum Prof. mr. Constantijn
Kelk, Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, Pompe reeks, 573-584
Snacken, S., Beyens, K. & Beernaert, M.A. (2010), Belgium, in: Padfield,
N., van Zyl Smit, D. & Dünkel, F.(eds.) Release from Prison. European
Policy and Practice, Cullompton: Willan Publishing, 70-103
Bauwens, A. & Snacken, S. (2010), Modèles de guidance judiciaire:
Sur la voie d’un modèle intégré? in Sécurité avant tout? Chances et
dangers du risk assessment dans les domaines de l’exécution des sanctions
et de la probation, Bern : Stämfli Verlag AG, Vol. 1, 93-107
Snacken, S. & van Zyl Smit, D. (2010), The Effects of Imprisonment, in
Herzog-Evans, M. (ed.) Transnational Criminology Manual, Nijmegen:
Wolf Legal Publishers, Vol. 3, 325-342
Snacken, S. (2010), Belgium, in: Dünkel, F., & Lappi-Seppälä,
Morgenstern, C. & Van Zyl Smit, D. (eds.) Kriminalität, Kriminalpolitik,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Strafrechtliche Sanktionpraxis und Gefangenenraten im Europäische
Vergleich, Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, Band 2, 53-96
Snacken, S. & van Zyl Smit, D. (2011) Shaping penal policy from above?
The role of the Grand Chamber of the European Court of Human
Rights, in Crawford, A. (ed.) International and Comparative Criminal
Justice and Urban Governance, Convergence and Divergence in Global,
National and Local Settings. Cambridge: Cambridge University Press,
168-190
Snacken, S. (2012) Legitimacy of penal policies: Punishment between
normative and empirical legitimacy, in: Crawford, A. & Hucklesby, A.
(eds.) Legitimacy and Compliance in Criminal Justice, London, New
York: Routledge, 50-70
Snacken, S. & Dumortier, E. (2012) Resisting Punitiveness in Europe?
An Introduction, in: Snacken, S. & Dumortier, E. (eds) Resisting
Punitiveness in Europe? Welfare, Human Rights and Democracy, London,
New York: Routledge, 1-20
Snacken, S. (2012) Conclusion: why and how to resist punitiveness in
Europe, in: Snacken, S. & Dumortier, E. (eds) Resisting Punitiveness in
Europe? Welfare, Human Rights and Democracy, London, New York:
Routledge, 247-260
Dumortier, E., Gutwirth, S., Snacken, S. & De Hert, P. (2012), The rise
of the penal state: what can human rights do about it ? in: Snacken, S.
& Dumortier, E. (eds) Resisting punitiveness in Europe. Welfare, Human
rights and Democracy, London, New York: Routledge, 107-132
Snacken, S. & van Zyl Smit, D (2013)., Distinctive Features of European
Penology and Penal Policy-Making, in: Daems, T., van Zyl Smit, D. and
Snacken, S., European Penology?, Onati International Series in Law and
Society, Oxford: Hart Publishing, 3-24
Beyens, K., Snacken, S. & van Zyl Smit, D. (2013), Truth in (the
implementation of) sentencing: Belgium and elsewhere, in: Daems,
T., van Zyl Smit, D. and Snacken, S. (eds.) European Penology?, Onati
International Series in Law and Society, Oxford: Hart Publishing,
263-282
Daems, T., van Zyl Smit, D. and Snacken, S. (2013), Preface, in: Daems,
T., van Zyl Smit, D. and Snacken, S. (eds.) European Penology?, Onati
International Series in Law and Society, Oxford: Hart Publishing, v-ix
Snacken, S., van Zyl Smit, D. & Beyens, K. (2013) European sentencing
practices, in: Body-Gendrot, S., Hough, M., Kerezsi, K., Lévy, R.,
Snacken, S. (eds.) The Routledge Handbook of European Criminology,
London, New York: Routledge, 385-408
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37. Snacken, S., Bauwens, A., van Zyl Smit, D., Tournel, H. & Machiels, R.
(2013) Prisons and punishment in Europe, in: Body-Gendrot, S., Hough,
M., Kerezsi, K., Lévy, R., Snacken, S. (eds.) The Routledge Handbook of
European Criminology, Oxford, New York: Routledge, 422-452
38. Body-Gendrot, S., Hough, M., Kerezsi, K., Lévy, R., Snacken, S. (2013)
Introduction, in: Body-Gendrot, S., Hough, M., Kerezsi, K., Lévy, R.,
Snacken, S. (eds.) The Routledge Handbook of European Criminology,
Oxford, New York: Routledge, 1-20
39. Scheirs, V., Beyens, K. & Snacken, S. (2014) Mixed system: Belgium.
Who is in charge? Conditional release in Belgium as a complex
bifurcation practice, in: M. Herzog-Evans (ed.) Offender release and
supervision: The role of Courts and the use of discretion, Oisterwijk:
Wolf Legal Publishers, 151-166
40. Snacken, S. (2015) Vulnérabilités et risques dans un contexte de
dépendance institutionnelle, in : Queloz N., Noll T., von Mandach
L., Delgrande N. (Eds.) Verletzlichkeit und Risiko im Justizvollzug –
Vulnérabilité et risques dans l’exécution des sanctions pénales, Berne :
Staempfli, 19-43
41. Snacken, S. (2016) Punishment, Legitimacy and the Role of the State:
Reimagining More Moderate Penal Policies, in: Farrall, S., Goldson, B.,
Loader, I., Dockley, A. (eds.) Justice and Penal Reform. Re-shaping the
Penal Landscape, London, New York: Routledge, 47-68
42. Humblet, D. & Snacken, S. (2016) Human Rights and Imprisonment of
Older Adults, in: Weber, L., Fishwick, E. & Marmo, M. (eds.),
The Routledge Handbook of Criminology and Human Rights, London,
New York: Routledge, 546-555
43. Snacken, S., Casier, I., Devynck, C. & Humblet, D. (2016) Life
Imprisonment in Belgium: Current Human Rights Challenges, in: van
Zyl Smit, D. & Appleton, C. (eds) Life Imprisonment and Human Rights,
Oxford: Hart Publishing, 241-266
44. Snacken, S. & Kiefer, N. (2016). Oversight of international
imprisonment: the Committee for the Prevention of Torture.
In Mulgrew, R. and Abels, D. (eds.) Research Handbook on the
International Penal System. 322-344. Cheltenham: Edward Elgar.
45. Snacken, S. & Humblet, D. (2018) The legal and ethical implications of
custodial measures for older prisoners, in: Ageing and Imprisonment
- Workshop on ageing and imprisonment: identifying and meeting the
needs of older prisoners. International Committee of the Red Cross, 6-12
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Articles in scientific journals with international referee-system
1. Snacken, S. (1986) Actualités bibliographiques : les courtes peines de
prison, Déviance et Société (Genève) : 363-388
2. Snacken, S., Eliaerts, C. & Peters, T. (1987), Le juge face au problème
des courtes peines de prison, Revue Internationale de Criminologie et de
Police Technique (Genève), 2: 176-182.
3. Snacken, S. (1986) L’application de la courte peine de prison en Belgique,
Revue de droit pénal et de criminologie, 1986, 555-575. Translated into
Portuguese : A applicaçao da pena curta de prisao na Belgica, Infância e
Juventude (Lisboa), 4: 21-42
4. Beyens, K. & Snacken, S. (1992) Belgian prison overcrowding or Dutch
lack of prison capacity : what’s in a name ?, Tijdschrift voor Criminologie
(Deventer), n° 3, Foreign views on Dutch penal policy, 210-217.
5. Beyens, K. & Snacken, S. (1994) Sentencing and prison overcrowding,
European Journal on Criminal Policy and Research (Amsterdam,
New York), 2 (1): 84-99
6. Tubex, H. & Snacken, S. (1995) L’évolution des longues peines. Aperçu
international et analyse des causes, Déviance et Société, (Genève), 2:
103-126
7. Snacken, S., Beyens, K. & Tubex, H. (1995), Changing prison
populations in Western Countries : fate or policy ?, European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1: 18-53
8. Tubex, H. & Snacken, S. (1999) Libération conditionnelle et opinion
publique, in : La libération conditionnelle. Analyse des lois des 5 mars et
18 mars 1998, Les cahiers de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie :
33-52
9. Snacken, S. (1999) Na 22 jaren in dit (criminologisch) leven, Tijdschrift
voor Criminologie (Deventer), 2: 203-207
10. Dünkel, F. & Snacken, S. (2000) Strafvollzug in Europa, Neue
Kriminalpolitik: 31-37
11. Snacken, S. (2001) Justice et société: une justice vitrine pour une société
en émoi. L’exemple de la Belgique des années 80-90, Sociologie et sociétés
(Canada): 107-137
12. Raes, A. & Snacken, S. (2004) The application of remand custody and its
alternatives in Belgium, The Howard Journal of Criminal Justice, 43(5):
506-517
13. Snacken, S. (2006) A reductionist penal policy and European human
rights standards, European Journal of Criminal Policy and Research
(Springer), 12: 143-164
306

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 306

24/08/2021 15:59

Curriculum Vitae van Prof. Dr. Sonja SNACKEN

14. Snacken, S. (2007) Penal policy and practice in Belgium, in: Tonry,
M. (ed.) Crime, Punishment and Politics in Comparative Perspective,
Crime and Justice, A Review of Research n°36, Chicago: Chicago
University Press: 127-216
15. Kaminski, D., Snacken, S. & M. van De Kerchove (2007) Mutations dans
le champ des peines et de leur exécution, Déviance et Société, 31(4):
487-504
16. Snacken, S. (2008) Chronique de criminologie: Facteurs de
criminalization: une approche comparative européenne, Revue de Droit
Pénal et de Criminologie : 1208-1229
17. Snacken, S. & D. van Zyl Smit (2009) Europäische Standards zu langen
Freiheitsstrafen: Aspekte des Strafrechts, der Strafvollzugsforschung
und der Menschenrechte. Neue Kriminalpolitik, 21(2): 58-68.
18. Snacken, S. (2010) Resisting punitiveness in Europe? Theoretical
Criminology, 14(3): 273-292
19. Bauwens, A. & Snacken, S. (2010) Book review: ‘Probation in Europe’
(2010), A. van Kalmthout & I. Durnescu, EuroVista: Probation and
Community Justice, 1(2): 79-82
20. Bauwens, A., Robert, L. & Snacken, S. (2012) Conditional release in
Belgium: how reforms have impacted recall, European Journal of
Probation, 4(1): 19-33
21. De Ridder, S., Beyens, K. & Snacken, S. (2012) Does reintegration need
REHAB? Early release procedures for prisoners without a legal permit
of residence in Belgium, European Journal of Probation, 3 (4): 21-36
22. Snacken, S., (2014) Les structures européennes de contrôle des
administrations pénitentiaires : le rôle et l’impact du Conseil de
l’Europe et du Comité de Prévention de la Torture, Déviance & Société,
38(4): 405-423
23. Snacken, S., Devynck, C., Distelmans, W., Gutwirth, S. & Lemmens, C.
(2015) Demandes d’euthanasie en prison. Souffrance psychique entre
dignité humaine et peine de mort, Criminologie (Montréal), Justice et
santé mentale, 48(1): 101-122
24. Van Zyl Smit, D., Snacken, S. & Hayes, D (2015) ‘One cannot legislate
kindness’: Ambiguities in European legal instruments on non-custodial
sanctions, Punishment & Society, 17(1): 3-26
25. Beyens, K., Kennes, P., Snacken, S. & Tournel, H. (2015) The Craft of
Doing Qualitative Research in Prisons, International Journal for Crime,
Justice and Social Democracy, 4(1): 66-78
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26. Snacken, S. (2015) Punishment, legitimate policies and values: Penal
moderation, dignity and human rights, Punishment & Society, Special
Issue: Punishment, Values, and Local Cultures, 17: 397-423
27. Snacken, S. (2015) Human dignity and/or human rights for prisoners?
A Belgian example, Neue Kriminalpolitik, 27 (2): 181-189
28. Snacken, S. (2016) Book Review: Thomas Ugelvik, Power and Resistance
in Prison: Doing Time, Doing Freedom, Punishment & Society, 19 (5):
644-647
29. Scheirs, V., Beyens, K., & Snacken, S. (2016) Belgian Sentencing as a
Bifurcated Practice? Crime and Justice, 45, 267-306
30. Cliquennois, G., Snacken, S. (2018) European and United Nations
monitoring of penal and prison policies as a source of an inverted
panopticon? Crime, Law and Social Change, 70 (1): 1-18
31. Cliquennois, G., Snacken, S. (Issue Editors) (2018), European and
United Nations monitoring of penal and prison policies as a source of
an inverted panopticon? Crime, Law and Social Change, 70 (1): 1-73
32. Snacken, S. (2018) The European Court of Human Rights and National
Penal Policies: Tackling Prison Population Inflation and Fostering Penal
Moderation through Articles 3 and 5 of the Convention, La protection
des personnes détenues en Europe/The protection of prisoners’ rights in
Europe, Actes de colloque, Revue des Droits de l’Homme, 14: 56-66
33. Snacken, S., De Ridder, S. (2018) The Encounters of Sonja Snacken:
Back and Forth - From Activism to (Social) Science, From Law to
Criminology, Criminological Encounters, 1 (1): 75-78
34. Cliquennois, G, Snacken, S. & van Zyl Smit, D. (Issue editors) (2021)
Special Issue ‘Human rights, prisons and penal policies’, European
Journal of Criminology, 18(1): 3-143
35. Cliquennois, G, Snacken, S & van Zyl Smit, D. (2021) Can European
human rights instruments limit the power of the state to punish? –
A tale of two Europes, in: Special Issue ‘Human rights, prisons and
penal policies’ (Issue editors: G. Cliquennois, S. Snacken, D. van Zyl
Smit), European Journal of Criminology, 18(1): 11-32

Translated articles
1. Snacken, S. (1986) A applicaçao da pena curta de prisao na Belgica,
Infância e Juventude (Lisboa), 4: 21-42
2. Snacken, S. & van Zyl Smit, D. (2009) Prawa WiêŸniów W Perspektywie
Europejskiej Ostatnich Lat, Archiwum Kryminologii, 37: 7-34.
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3. Snacken, S. & van Zyl Smit, D., (2011) ‘Pozaeuropejskie wpywy
penologii europejskiej’ in: Barbara Stañdo-Kawecka & Krzysztof
Krajewksi (eds.) Problemy penologigii i praw czowieka na pocztku xxi
stulecia: Ksiêga powiêcona pamiêci Profesora Zbigniewa Holdy, Warsaw:
Lex, 535-546
4. Snacken S (2010) Belgien, in: Dünkel F, & Lappi-Seppälä T, Morgenstern
C & Van Zyl Smit D (eds) Kriminalität, Kriminalpolitik, Strafrechtliche
Sanktionpraxis und Gefangenenraten im Europäische Vergleich,
Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, Band 2, 53-96

Articles in readers with national referee-system
1. Eliaerts, C., Cappelaere, G., Verhellen, E & Snacken, S. (1987)
Alternatieve sanctionering voor jongeren (Alternative sanctioning of
juveniles), Studie- en documentatiecentrum voor rechten voor kinderen,
cahier 5, Gent, 233-306, 352-361
2. Snacken, S. (1988) Report: Evolutions in legislation and in judicial
practices, in: Changes in society and juvenile delinquency, Sixth
International Workshop on Juvenile Criminology, 25-27 May 1987,
Acco, Leuven, 473-477
3. Snacken, S. & Eliaerts, C. (1990) La vie et l’oeuvre de Van Hamel, in :
Cent ans de criminologie à L’ULB, Bruylant, 69-91
4. Snacken, S. (1992) Cent ans de libération conditionnelle, in : Giet,
Léon (ed) : La libération conditionnelle au croisement des disciplines
(31/05/1888 – 31/05/1988), Aide sociale aux justiciables ASBL, 284 p.
5. Snacken, S., (1992) La liberté sous conditions in : Dejemeppe, B. (edit.),
La détention préventive, Larcier, Bruxelles, 147-193
6. Snacken, S. (1992) Leon Cornil in: Dupont, L., Peters, T. en Fijnaut, C.
(eds) Gestalten uit het verleden, Kluwer, Antwerpen, 261-276
7. Snacken, S. (1994) Overbevolkte Belgische gevangenissen in Europees
perspectief (Overcrowded Belgian prisons in a European perspective,
in: Justitie en sociale hulpverlening, 100 jaar evolutie, Bruylant, Brussel,
423-448
8. Snacken, S. (1995) Algemene bedenkingen naar aanleiding van het
bezoek van het Europees Comité ter Preventie van Foltering aan België
(General Remarks concerning the visit of CPT to Belgium), in: Geboers,
J., Smaers, G. & Van Laethem, W., (eds) Detentie in België, Liga voor
Mensenrechten vzw., Gent, 11-18
9. Snacken, S. (1997) Final Report of the General Rapporteur, in:
Penal Reform International (eds), Monitoring Prison Conditions in
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

Europe, Paris, 1997, 147-154; Rapport de Synthèse, in : Penal Reform
International (eds), Le contrôle des conditions de détention dans les
prisons d’Europe, 157-164
Snacken, S. (1997) Juridische uittekening van het detentietraject
(Juridical elaboration of detention planning), in: Peters, T. & Vanacker,
J. (eds) Van Oriëntatie naar penaal beleid ?, Panopticon en K.U.Leuven,
II, 47-71
Demesmaeker, K. & Snacken, S. (1997) Vrijheidsberoving van illegalen
(Detention of illegal aliens), Jaarboek voor mensenrechten, 199-224
Snacken, S. (1997) Rechten van gedetineerden en het Europees
Comité voor de Preventie van Foltering, in: Belgische Vereniging voor
Criminologie (eds), Rechtspositie en beklagrecht van gedetineerden,
Die Keure, Brugge, 1997, 102-12; Les droits des détenus et le Comité
Européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains et dégradants (C.P.T.), in : Société Belge de Criminologie
(ed), Position en droit et droit de plainte du détenu, la Charte, Bruges,
102-120
Eliaerts, C. & Snacken, S. (2000) Interdisciplinariteit als legitimatie voor
de criminologie? (Interdisciplinarity as a legitimation for criminology?),
in: Vanderborght, J., Vanacker, J. & Maes, E. (eds.) Criminologie.
De wetenschap. De Mens, Politeia, Brussel, 19-28
Snacken, S. (2001) Van ongelijke levensvoorwaarden tot geweld in
gevangenissen: het belang van gevangenisregimes, in: Dupont, L. &
Hutsebaut, F. (eds.) Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Liber
Amicorum Tony Peters, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 455-478
Snacken, S. (2002) Inleiding, in: Snacken, S. (ed.) Strafrechtelijk beleid in
beweging, VUBPress, Criminologische Studies, 7-16
Snacken, S. (2002) Epiloog, in: Snacken, S. (ed.) Strafrechtelijk beleid in
beweging, VUBPress, Criminologische Studies, 317-320
Snacken, S., Beyens, K. (2002) Alternatieven voor de vrijheidsberoving:
hoop voor de toekomst?, in : Snacken, S. (ed.) Strafrechtelijk beleid in
beweging, VUBPress, Criminologische Studies, 271-316
Tubex, H. & Snacken, S. (2002) De penitentiaire wereld onderzocht, in:
Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. & Vervaeke, G. (eds.) Criminologie
in actie. Handboek criminologisch onderzoek, Politeia, Brussel, 379-409
Snacken, S., Beyens, K., Tubex, H., Raes, A. & De Pauw, W. (2002)
Bestraffing als maatschappelijke constructie, in : Bouverne-De Bie,
M., Kloeck, K., Meyvis, W., Roose, R. & J. Vanacker (eds.), Handboek
Forensisch Welzijnswerk, Academia Press, Gent, 381-416
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20. Snacken, S. (2002) Réaction sur ‘La prison: absence de politique(s),
morcellement des connaissances’, in : Mary, Ph. (ed.) Le système pénal
en Belgique. Bilan critique des connaissances, Bruylant, Bruxelles,
241-252
21. Snacken, S. (2002) Herstel in detentie – Detentie in herstel, in: Vanacker,
J. (ed.) Herstel en detentie. Hommage aan Prof. Dr. Tony Peters, Politeia,
Brussel, 9-11
22. Snacken, S. (2003) Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering
en Onmenselijke of Vernederende behandeling of Bestraffing, in:
Eliaerts, C., Gutwirth, S., Joris, T., Spruyt, B. & Cools, M. (eds.), Liber
Amicorum Bart De Schutter, VUBPress, 291-320
23. Snacken, S., (2005) Bestraffing, vrijheidsberoving en mensenrechten.
Een reductionistisch strafbeleid in mensenrechtelijk perspectief
(‘Punishment, Imprisonment and Human Rights. A reductionist
penal policy from a human rights perspective’), in: Brems, E. (ed.)
Vrijheden en Vrijheidsbeneming (‘Freedoms and Deprivation of liberty’),
Intersentia, 323-353
24. Snacken, S. (2007) Laudatio, in: Christiaens, J., Enhus, E., Nuytiens,
A., Snacken, S., Van Calster, P. (eds.) Criminologie : tussen kritiek en
realisme. Liber amica/orum Christian Eliaerts. Brussel : VUB Press
25. Snacken, S. (2007) Penologie en penitentiair recht, in: Christiaens, J.,
Enhus, E., Nuytiens, A., Snacken, S., Van Calster, P.,(eds.) Criminologie:
tussen kritiek en realisme. Christian Eliaerts, een visionair criminoloog,
Brussel, VUBPress
26. Snacken, S. & van Zyl Smit, D (2009) Rechten van gedetineerden
benaderd vanuit recente Europese ontwikkelingen, in T. Daems e.a.
(eds.) Achter tralies in België, Academia Press: Gent, 241-270.
27. Translated into Polish: Prawa WiêŸniów W Perspektywie Europejskiej
Ostatnich Lat, Archiwum Kryminologii, 2009, 37: 7-34
28. Snacken, S. & Verfaillie, K. (2009) Media, public opinion and
(criminological) research, in H. Eisendrath & J.P. Van Bendegem (eds.)
It takes two to do science, Brussel: VUBPress, 159-182
29. Snacken, S. (2009) Dertig jaar strafuitvoering in België, in W.
Bruggeman e.a. (eds.) Van Pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar
Panopticon, Antwerpen: Maklu, 278-304
30. Snacken, S. (2011) Psychosociale effecten van vrijheidsberoving –
Dertig jaar later, in: I. Aertsen, T. Daems, A. Haaren, F. Hutsebaut
& J. Maesschalck (red.) Deviante wetenschap. Het domein van de
criminologie. Liber Amicorum Johan Goethals, Leuven, Den Haag: Acco,
225-236
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31. Snacken, S. (2011) Perspectieven en uitdagingen voor de Justitiehuizen.
Synthese van het Colloquium, in: Devos, A. e.a. (eds.) Tien jaar
Justitiehuizen. Balans en perspectieven. Congresverslagboek Colloquium
2 en 3 december 2009, Brussel: FOD Justitie, 297-311
32. Snacken, S. (2012) Het Europees Comité voor de Preventie van
Foltering. Beter een lappendeken dan koud in de naakte nacht? In B.
Hubeau, S. Gibens, S. Mercelis,S. Parmentier, P. Ponsaers,
K. Van Aeken, G. Vande Walle, J. Van Houtte (eds), Dialogen tussen
recht en samenleving. Een handboek over het rechtssociologisch
onderzoek in Vlaanderen, Leuven: Acco, 547-558
33. McNeill, F. & Snacken, S. (2012) Scientific Recommendations, in
D. Flore, S. Bosly, A. Honhon, J. Maggio (eds.) Probation Measures
and Alternative Sanctions in the European Union, Cambridge Antwerp
Portland: Intersentia, 561-571
34. Snacken, S. Casier, I., Bauwens, A. & Distelmans, W. (2013) Human
dignity in prisons and homes for elderly people. Different people,
different dignity? In: Zbornik Za Alenka Selih. Essays in honour of
Alenka Selih, 103-115
35. Snacken, S. (2014) De Commissie Holsters dan toch buitenspel? In:
T. Daems, K. Beyens, E. Maes (red.) Exit gevangenis? Werking van de
strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van
gevangenen. Reeks Panopticon Libri, nr. 6, Antwerpen: Maklu, 155-176
36. Snacken, S. (2015) Tien jaar Basiswet – ‘Back to Basics’, in: Daems,
T., Hermans, C., Janssens, F., Millen, J., Robert, L., Scheirs, V. (2015)
Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van
gedetineerden, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 179-203
37. Beyens, K. & Snacken, S. (2017), Inleiding, in: Beyens, K. & Snacken, S.
(eds) Straffen. Een penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 21-25
38. Snacken, S. (2017) Doelstellingen van de straf – een penologische
discussie, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds) Straffen. Een penologisch
perspectief. Antwerpen: Maklu, 33-60
39. Snacken, S. (2017) Bestraffing als maatschappelijke constructie, in:
Beyens, K. & Snacken, S. (eds) Straffen. Een penologisch perspectief.
Antwerpen: Maklu, 77-94
40. Snacken, S. & Beyens, K. (2017) Het Belgische beleid ten aanzien van de
gevangenisstraf en haar alternatieven, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds)
Straffen. Een penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 95-136
41. Casier, I. & Snacken, S. (2017) De doodstraf en de levenslange
gevangenisstraf, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds) Straffen. Een
penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 223-252
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42. Snacken, S., Casier, I. & Devynck, C. (2017) Psychosociale gevolgen van
vrijheidsberoving voor gedetineerden, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds)
Straffen. Een penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 295-322
43. Vanhouche, A-S, Bauwens, A. & Snacken, S. (2017) Arbeid en
arbeidstoeleiding in de gevangenis, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds)
Straffen. Een penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 323-338
44. Snacken, S. (2017) Internationale standaarden en monitoring, in:
Beyens, K. & Snacken, S. (eds) Straffen. Een penologisch perspectief.
Antwerpen: Maklu, 339-364
45. Snacken, S. (2017) Europese standaarden en monitoring, in: Beyens, K.
& Snacken, S. (eds) Straffen. Een penologisch perspectief. Antwerpen:
Maklu, 365-424
46. Snacken, S. & Kennes, Ph. (2017) De interne rechtspositie van
gedetineerden, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds) Straffen. Een
penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 425-474
47. Tournel, H., Snacken, S. & Jehaes, E. (2017) De penitentiair
bewakingsassistenten, in: Beyens, K. & Snacken, S. (eds) Straffen. Een
penologisch perspectief. Antwerpen: Maklu, 561-582

Articles in journals with national referee-system
1. Covent, W. & Snacken, S. (1992) Recidive na probatie. Een verkennend
onderzoek bij probanten te Antwerpen, (Recidivism following
probation) Panopticon, 1: 5-23
2. Snacken, S. (1992) Strafrechtshervorming versus ‘netwidening’.
Dilemma van een reductionist ten aanzien van de vrijheid onder
voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis (Penal reform
versus ‘netwidening’), Editoriaal, Panopticon, 2: 105-109
3. Snacken, S., Beyens, K. & Tubex, H., (1994) Gevangeniswezen en
magistratuur. Overbevolking en strafrechtelijk beleid (Prisons and the
judiciary. Overcrowding and penal policy), Panopticon, 4: 339-358.
4. Beyens, K. & Snacken, S. (1994) Tot de muren barsten ? Markante
evoluties in de recente gevangenisbevolking (1975-1993) (Till the
walls will burst ? Striking evolutions in the recent prison population),
Panopticon, 2: 179-201
5. Beyens, K. & Snacken, S. (1994) Vervroegd invrijheidstellingsbeleid in
België (Early release policy in Belgium), Proces, 6: 127-132.
6. Snacken, S. (1994) Overbevolking en strafrechtelijk beleid, Editoriaal
(Prison overcrowding and penal policy), Panopticon, 1: 1-7
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7. Snacken, S. (1998) Omdat (alle) mensen belangrijk zijn. Bedenkingen
bij een ‘Proeve van Voorontwerp van Beginselenweg Gevangeniswezen
en Tenuitvoerlegging van vrijheidstraffen (Because all persons are
important. Reflexions on the Draft Prison Law), Panopticon, 1: 1-8
8. Tubex, H. & Snacken, S. (1998) Straffen en behandelen : evolutie van
de aanpak van seksuele delinquentie (Treatment and punishment:
evolution of the penal approach to sexual delinquency), Panopticon, 4:
287-310
9. Snacken, S. (1999) De gedetineerde en zijn beambte (The prisoner and
his guard), Panopticon, 1: 109-110
10. Snacken, S. (2001) Twintig jaar Panopticon : tijd voor euforie of
euthanasie ? (Twenty years of Panopticon. Time for euphoria or
euthanasia ?), Editoriaal, Panopticon, 1: 1-6
11. Gutwirth, S. & Snacken, S. (2002) Hoeveel onrechtmatigheid is
noodzakelijk voor een onmenselijke behandeling? (How much
illegitimacy is necessary for an inhuman treatment?), Noot bij het arrest
Aerts, Mensenrechten 1998-2000, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn:
154-161
12. Ponsaers, P. & Snacken, S. (2002) Privatisering en nachtwakersstaat
(Privatisation and night watch state), Editoriaal, Panopticon, 2: 97-101
13. Snacken S. & Gutwirth S (2004) Editoriaal: Over mensen, gedetineerde
mensen en politieke verantwoordelijkheid in een democratische
rechtsstaat [About people, detained people and political responsability
in a democratic constitutional state], Panopticon, 2: 125-134
14. Tubex H & Snacken, S (2006) ‘What works’ in Belgium? Panopticon, 6:
88-96
15. Snacken, S. & Beyens, K. (2008) 10 jaar kwaliteitszorg in de
strafuitvoering in België: ‘Sire, wij zijn ongerust’...(Ten years of quality
search in the implementation of sentences in Belgium: ‘Sire, we are
worried’...), in: Van Cauwenberghe K. (red.) De hervormingen bij politie
en justitie: in gespreide dagorde, Orde van de dag, 141: 103-122
16. Snacken, S. (2009) Dertig jaar Panopticon – Dertig jaar strafrechtelijk
beleid in België (Thirty years of penal policy in Belgium),
Themanummer Dertig jaar Panopticon, Panopticon, 3: 17-27
17. Snacken, S. (2009) A liberal is a conservative who’s been arrested,
in K. Beyens & F. Janssens (eds.) Themanummer Gevangenissen voor de
21e eeuw, Orde van de dag: 27-32
18. Bauwens, A. & Snacken, S. (2010) Modellen van daderbegeleiding: op
weg naar een geïntegreerd model? (Models of offender rehabilitation:
towards an integrated model?), Panopticon, 2: 42-57
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19. Snacken, S. (2010) Het leven in de gevangenis: individuele beleving
en collectief gebeuren (Life inside prison: individual and collective
experience), Fatik. Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,
127: 17-22
20. Snacken, S. (2011) Het Europees Comité voor de Preventie van
Foltering. Beter een lappendeken dan naakt in de koude nacht? (The
European Committee for the Prevention of Torture. Better a patchwork
than naked in the cold night?), in: K. Beyens, F. Janssens, P. Ponsaers,
A. Verhage (eds.), Justitie en politie: under control? Themanummer Orde
van de Dag, 55: 87-94
21. Tournel, H. & Snacken, S (2012), Gijzelingen van penitentiair personeel:
kan teveel veiligheid onveilig worden? Panopticon, 33 (4): 301-304
22. Snacken, S., De Ridder, S. & Humblet, D. (2013) De recente aanbeveling
van de Raad van Europa inzake buitenlandse gedetineerden onder de
loep genomen, Fatik. Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen,
140 (31): 21-25
23. Devynck, C. & Snacken, S. (2016) Ondraaglijk psychisch lijden en
euthanasieverzoeken van gedetineerden en geïnterneerden, Fatik.
Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 149: 12-16

Articles in readers and journals without referee-system
1. Peters, T., Kellens, G., Snacken, S., De Coninck, G., De Jaegher,
K. Lauwaert, K., Maes, E., Stassart, E,. Tubex, Verhoeven, H.
(1999) Bouwstenen voor een coherent herstel- en slachtoffergericht
justitiebeleid, in: Van Doinck, B., Van Daele, L. & Naji, A. (eds.)
Het recht op het rechte pad?, Maklu & DWTC, 117-165
2. Snacken, S. (1993) Vrouwencriminaliteit. Over domme, superieure en
criminele vrouwen (Female criminality), Jaarboek van de vrouw 1993,
Nationale Vrouwenraad, Garant, Leuven, Apeldoorn, 101-108
3. Dünkel, F. & Snacken, S. (2001) Strafvollzug im Europäischen Vergleich:
Probleme, Praxis und Perspektiven, Zeitschrift für Strafvollzug und
Straffälligenhilfe, 195-211
4. Snacken, S., Beyens, K. & Tubex, H. (2002) Dweilen met de kraan open
in Belgische gevangenissen (Swimming against the tide in Belgian
prisons), Metanoia, 2: 118-122
5. Beyens, K., Snacken, S. & Eliaerts, C. (2004) Klassenjustitie in België
onderzocht. Alle Belgen gelijk voor de wet?, Juristenkrant: 15-16
6. Beyens, K., Kloeck, K. & Snacken, S. (2005) Invrijheidstellingsbeleid in
de media, Juristenkrant: 3
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7. Snacken, S. (2006) Woord vooraf, in: Diversiteit in de gevangenis van
Antwerpen, november 2006
8. Snacken, S. (2008) Sociale zekerheid voor gedetineerden – Algemene
conclusies, in: Van Limbergen, G. & Van der Plancke, V. (eds.) Sociale
zekerheid van (ex)gedetineerden en hun verwanten, Brugge: Die Keure
9. Snacken, S. (2015) Criminology between Science and Justice –
Acceptance Speech for the ESC European Criminology Award, ESC
Newsletter Criminology in Europe, 14 (3): 9-13

Editor of books
1. Snacken, S. (ed.) (1981) Criminologie en vorming van het personeel in
de strafrechtsbedeling (Criminology and staff training in the criminal
justice system), Vereniging voor Criminologie, Belgische dagen, Kluwer:
Antwerpen, 174 p.
2. Snacken, S. & Martin, D. (eds.) (1991) Slachtofferhulp en
Strafrechtsbedeling – Aide aux victimes et Justice pénale, Kluwer,
Antwerp, 139 p.
3. Snacken, S. (ed) (2002) Strafrechtelijk beleid in beweging, VUBPress,
Criminologische studies, Brussel, 320 p.
4. Christiaens, J., Enhus, E., Nuytiens, A., Snacken, S., Van Calster, P.,
(eds.) (2007) Criminologie : tussen kritiek en realisme. Deel I: Christian
Eliaerts, een visionair criminoloog, Brussel, VUBPress, 190 p.
5. Christiaens, J., Enhus, E., Nuytiens, A., Snacken, S., Van Calster, P.,
(eds.) (2007) Criminologie : tussen kritiek en realisme. Deel II: Liber
amica/orum Christian Eliaerts. Brussel : VUBPress, 450 p.
6. Snacken, S. & Dumortier, E. (eds) (2012) Resisting Punitiveness in
Europe? Welfare, Human Rights and Democracy, London, New York:
Routledge, 279 p.
7. Daems, T., van Zyl Smit, D. and Snacken, S. (eds.) (2013) European
Penology? Onati International Series in Law and Society, Oxford: Hart
Publishing, 350 p.
8. Body-Gendrot, S., Hough, M., Kerezsi, K., Lévy, R., Snacken, S. (eds.)
(2013) The Routledge Handbook of European Criminology, London, New
York: Routledge, 535 p.
9. Beyens, K & Snacken, S. (eds) (2017) Straffen. Een penologisch
perspectief. Antwerpen: Maklu, 738 p.
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6. International contacts and networks in the penological
field
Council of Europe
1. Expert to the European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT): participation
in its visits to the United Kingdom (1994), Bulgaria (1995), Germany
(1996), Czech Republic (1997), Latvia (1999), Slovak Republic (2000),
Latvia (2002), Lithuania (2004, 2008)
2. Elected member of the Council for Penological Cooperation (Committee
on Crime Problems) (2001-2012)
3. Elected chairperson of the Council for Penological Cooperation
(Committee on Crime Problems) (2006-2009; 2009-2012)
4. Elected member of the Criminological Scientific Council (Committee
on Crime Problems) (1996-1999)
5. President of the Criminological Colloquium ‘Police accountability’,
Strasbourg, 24-26 November 1999
6. Invited as an expert to present papers at the 12th Conference of the
Directors-General of Prison Administrations (Strasbourg, November
1997); the Steering Group on Prison Reform in Russia (Strasbourg,
November 1997); the Ad Hoc Conference of Directors-General of
Prison Administrations (Rome, November 2004); the International
Penitentiary Congress (Barcelona, March 2006); the High-level meeting
on ‘Reducing prison overcrowding’ (Athens, December 2018)
7. Expert report ‘Analysis and discussion of the Greek Strategic Plan for
the Penitentiary System 2018-2020’, International seminar ‘Reducing
prison overcrowding in Greece’, Athens, 12 December 2018; report to
Greek authorities (submitted March 2019)
8. Invited as expert to High Level Conference ‘Responses to Prison
Overcrowding’, 24-25 April 2019, Strasbourg.

HEUNI (Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated
with the United Nations)
1. Participation in the preparation of the HEUNI-seminar on noncustodial sanctions, organised by Norman Bishop (1987-1988)
2. Invited as an observer to the European Preparatory Meeting for the
VIII U.N. Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders (April 1989)
317

Liber amicorum Sonja Snacken.indd 317

24/08/2021 15:59

Een redelijk eigenzinnige humaniste

International networks
1. European Society of Criminology, founding member (2000), elected
President (2004-2005)
2. Working Group on Community Sanctions and Measures, European
Society of Criminology, founding member (2008)
3. Working Group on Prison Life and Effects of Imprisonment, European
Society of Criminology
4. Scottish Centre for Crime and Justice Research (Universities of Glasgow,
Edinburgh, Stirling, Glasgow Caledonian), Network on Structures and
Process in the Criminal Justice System, member of Network Advisory
Group
5. Groupe Européen de Recherches sur les Normativités (GERN-CESDIP),
Paris : participation as expert (1997-1998) and as member (since 2004).
Elected member of the Scientific Committee (2005-2010)
6. EU Coordinated Action ‘Assessing Deviance, Crime and Prevention in
Europe’: elected President of the Consortium Assembly (2007-2009)
7. Groupe Européen de Recherches sur la Justice Pénale (GERJP), Corfou
(1997-1998; Prof. Ph. Mary, Prof. Th. Papathéodorou).
8. Recherches, Confrontations et Projets, Paris (since 1998;
Dr. P. Tournier)
9. International Seminars on Prisoners’ Rights and Prison Conditions:
Germany, 1989; Poland, 1990; Prague, 1992; Greifswald, 2000
(Prof. D. Van Zyl Smit, Prof. F. Dünkel)
10. Séminaires ‘Mesures pénales et privation de liberté’ (CESDIP), Paris,
2001-2003 (Dr. Chauvenet, Dr. Tournier)
11. Séminaires ‘Questions Pénitentiaires’ (CESDIP), Paris, 1994
(Dr. C. Faugeron)

7. National scientific activities
Scientific Journals and Series
1. Member of the Editorial Board of ‘Panopticon, tijdschrift voor
Criminologie, Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk (since 1985);
elected president of the vzw Panopticon (1998-2008) and Editor in Chief
of the Journal ‘Panopticon’ (2001-2002)
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2. Member of the Editorial Board of VUBPress (1990-1996; 1999-);
member of the Editorial Board of the Series ‘Criminologische studies’
(VUB-U.Gent; since 2000); president (2000-2006)

8. Doctoral dissertations
Supervisor of doctoral dissertations at VUB
1. Beyens, Kristel, Bestraffing als sociale praktijk (Punishment as a social
practice), VUB, 1998
2. Tubex, Hilde, Dualisering en selectiviteit (Dualisation and selectivity),
VUB, 1999
3. Raes, An, Naar een communicatieve en participatieve justitie? (Towards
a communicative and participative justice?), VUB (2006)
4. Van Gijsegem, Veerle, Pluralisme juridique et résolution des conflits en
matière pénale : étude de cas chez les Wê et au tribunal correctionnel de
Man (Legal pluralism and conflict resolution : case study with the Wê
and criminal court in Man), VUB (2010)
5. Bauwens, Aline, Transformation of Offender Rehabilitation? (2011)
6. Claes, Bart, Herstel en detentie (Restorative justice and prison)
(co-supervisor: S. Gutwirth) (2012)
7. Tournel, Hanne, Van sleuteldrager tot sleutelfiguur: een etnografisch
onderzoek naar bewaarders in een gevangenis (From key-holder to keyfigure: an ethnographic research with prison officers) (co-supervisor:
K. Beyens) (2013)
8. Scheirs, Veerle, De strafuitvoeringsrechtbanken aan het werk
(Implementation courts at work) (supervisor: K. Beyens, co-supervisor
S. Snacken) (2013)
9. De Ridder, Steven, Foreign National Prisoners facing Expulsion. The
Percolation of Migration law into Sentence Implementation DecisionMaking on Release in Belgium (supervisor: K. Beyens, co-supervisor
S. Snacken) (2016)
10. Verfaillie, Kristof, The game of crime control (2017)
11. Shang Xixue, International Standards on Legal Protection of Prisoners’
Labor and Social Security Rights (law) (co-supervisor; supervisor:
G. Van Limberghen) (2017)
12. Humblet, Diete, The Meaning of Imprisonment in Later Life (2018)
13. Casier, Ineke, Agency in situaties van (extreme) institutionele
afhankelijkheid: gevangenissen en ziekenhuizen’ (Agency in situations
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Een redelijk eigenzinnige humaniste

of (extreme) institutional dependency: prisons and health care
institutions) (supervisor: S. Snacken, co-supervisor: P. De Hert) (2021)
14. Devynck, Caroline, Euthanasia requests in prison (co-supervisor:
W. Distelmans) (2021)
15. Berx, Veerle, Qualitative dimensions of regimes in open collective
reception centers for asylum seekers and the role of punitivism

9. Scientific and logistic support
Scientific support
1. Member of the Commission ‘Social, Political and Communication
sciences’ of the National Research Council FWO (1998-2007); President
(2004-2007)
2. Member of the Commission ‘International Contacts’ of the National
Research Council FWO (2003-2006)
3. Founding member of the European Society of Criminology (2000);
President (2004-2005), member of the Bureau (2003-2005)
4. Member of the Bureau of the ‘Vereniging voor Sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht’ (Society for a Social
Scientific Study of Law, Nederland-Vlaanderen) (1987-1993)
5. Member of the ‘Belgische Vereniging voor Criminologie’ (Belgian
Society of Criminology; since 1979); president 1988-1993; secretary
1985-1988
6. Member of de VUB – ‘Raad Uitgaven’ (University Publications)
(1987-1997)

Logistic support
1. President of the Department of Criminology VUB (1994-1998;
2003-2006),
2. Member of the Research Council VUB (1986-1996)
3. Member of the Bureau of the Law Faculty VUB (1993-1997; 2003-2006)
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