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In de periode 2002 tot eind 2006 werd 24 maal een levenslange straf uitge-

sproken; nog nooit zo vaak in zo korte tijd. Deze sterke stijging was aanlei-

ding om de bijeenkomsten van het Lutje P.J.G. in 2006  te wijden aan de 

levenslange gevangenisstraf en andere vormen van levenslange detentie: de 

longstay en de Engelse life sentences.  

Wiene van Hattum beet het spits af en zette de levenslange gevangenisstraf 

in het licht van het toeval. Was het niet net zo goed mogelijk geweest dat de 

schutter van Het Koetsiertje destijds een lange straf met TBS had gekregen 

in plaats van de levenslange gevangenisstraf die hij nu nog steeds ondergaat? 

De gekozen invalshoek maakte veel discussie los. Er is  immers in alle 

strafzaken sprake van een zekere mate van toeval. Spreekster benadrukte dat 

de absolute vorm van tenuitvoerlegging van de straf, immers ‘tot de dood er 

op volgt’, niet met de verschillende toevalsfactoren is te rijmen. Zij bepleitte 

een met maatregel verlengbare tijdelijke gevangenisstraf geïnspireerd op het 

Engelse model. Tom Deenen zette hiertegenover zijn ervaringen met de 

longstay. In de TBS is het niet uitzonderlijk dat mensen tot hun levenseinde 

vast blijven zitten en op het kerkhof bij de kliniek worden begraven. De 

longstay biedt deze mensen een zo menswaardig mogelijk bestaan, maar in 

gesloten setting. De behandeling is niet meer gericht op het terugbrengen 

van de delictgevaarlijkheid, maar op het stabiliseren van de conditie van de 

patiënt. Het gaat dus om het voorkomen van escalering en zorgen dat de 

tbs’er minder aanvaringen heeft met zijn omgeving. Het ontbreken van de 

behandeldruk betekent voor sommige longstay’ers een verademing. De 

longstay is daarom het juiste antwoord op delictgevaarlijke onbehandelbare 

mensen.  

Hierna was het de beurt aan iemand die de langgestraften in verschillende 

stadia van hun detentie aan zich voorbij ziet komen: de gezondheidspsycho-

loog van het Penitentiair Selectiecentrum in Den Haag, Lila van der Sande. 

Zij onderscheidde vier stadia in beleving van de levenslange straf: die tijdens 

de  strafprocedure, die na het onherroepelijk worden van het vonnis, de 



periode van aanpassing en slijtage, en tenslotte de hospitalisatie. Van de 

Sande bepleitte voor deze gedetineerden op hun straf toegesneden dagpro-

gramma’s en aangepaste activiteiten met meer keuzevrijheid, om de ver-

vlakking van het bestaan tegen te gaan. De situatie van de levenslanggestraf-

te roept nu eenmaal vroeger of later existentiële vragen op. Gelet op de 

dunne scheidingslijn tussen deze groep gedetineerden en die met lange TBS, 

zoals de longstay-populatie, besprak zij de mogelijkheid om beide groepen 

samen te plaatsen. Ten slotte onderstreepte zij het belang van enig perspec-

tief. Haar betoog heeft inmiddels weerklank gevonden in het in november 

uitgebracht advies van de RSJ over de levenslange gevangenisstraf, ‘Per-

spectief op verandering’.  

Aan het slot van deze cyclus hield Remy Gaarthuis ons voor welke ontwik-

keling de life sentences in Engeland hebben doorgemaakt in de afgelopen 

veertig jaar. Deze veranderden - onder invloed van maatschappelijke stro-

mingen en door regelrecht ingrijpen van het EHRM - van een sanctie die 

volledig werd bestierd door de administratie, in een met rechtswaarborgen 

omgeven sanctie van onbepaalde duur. De gelijkenis tussen de wijze van 

tenuitvoerlegging van deze straffen voordat die waarborgen bestonden en de 

wijze van tenuitvoerlegging van onze levenslange straf nu, is groot. Het 

heeft derhalve zin om de houdbaarheid van onze levenslange gevangenisstraf 

te (laten) toetsen. 
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