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Een kleine biografie van het straffen 
Het goede gesprek met Rinus Otte 
 
 
’Je boek haalt de straf naar deze tijd, maakt haar moderner.’ De middag met Rinus Otte, hoogleraar 
en procureur-generaal, is net op gang als een van de deelnemers Otte’s ’Een kleine biografie van het 
straffen’ raak typeert. Otte slaagt er in zijn boek in het stof van het woord ’straf’ af te schudden en het 
belang ervan te actualiseren. Straffen is een noodzakelijk element van onze samenleving, zo 
begrijpen de deelnemers. Zelfs de term ’vergelding’ is minder archaïsch dan vaak vermoed wordt. 
’Oog om oog’ is geen formule voor wraak, legt Otte uit, maar benadrukt het belang van 
proportionaliteit: er moet gestraft worden, dat is nodig voor dader, slachtoffer én samenleving, maar 
de straf moet passend zijn. De straf voor het verliezen van een oog mag niet meer dan een oog zijn.  
 
 
Het gesprek met Otte gaat onder meer over het fundamentele menselijk tekort, het gegeven dat 
mensen altijd fouten zullen maken. Otte bepleit acceptatie daarvan en dus acceptatie van de straf. 
Juist idealen als de ’optimum remedium’ en ’het kunnen kennen van de menselijk geest’ leiden tot een 
professionele cultuur rondom de aanpak van criminaliteit waarbij de straf uit beeld verdwijnt. De straf 
mag dan wellicht niet altijd tot verbetering bij de dader leiden, maar is dan nog wel een noodzakelijk 
gegeven. De verschuiving van straf naar zorg is Otte een doorn in het oog. Het roept gesprek op in 
hoeverre de uitvoering van de straf nu in Nederland leidt tot schuldinzicht en verbetering bij de dader. 
’Voor gevangenen is de straf nu juist een excuus om niet meer te willen verbeteren, ze zijn inmiddels 
toch al gestraft’ zegt een van de deelnemers. Otte beaamt dat en stelt, net als in zijn boek, dat de 
executie van de straf inderdaad veel beter kan.  
 
 
Het boek van Rinus Otte leidde in deze aflevering van Nieuwlichterij uiteindelijk tot een energiek 
gesprek over wat, ook gezien de capaciteitsdruk, wel en niet des politie en des OM is, als je vanuit je 
’straffende’ rol denkt. Otte benadrukt, steunend op zijn aanname van het menselijk tekort, dat ’we er 
niet voor al het leed in de wereld zijn’. En er wordt gezamenlijk gekauwd op het begrip ’eigen 
verantwoordelijkheid’. Zijn er bepaalde aangiftes waarin de verantwoordelijkheid van degene die 
aangifte doet, zwaarder zou mogen meewegen? / PHP 
 


