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Herstelrecht ziet misdaad als 
onrecht in levens van mensen, in 
relaties. Rechtvaardigheid betekent 
hier dat daders, slachtoffers en 
gemeenschap betrokken worden 
om zaken zo goed als (en waar) 
mogelijk recht te zetten

ling en het zoeken naar een oplossing. 
Een ander verschil zit in de theoretische 

uitwerking. De contextuele benadering ken-
merkt zich door een eigen terminologie en 
specifieke combinatie van werkwijzen. De 
theorie rondom herstelrecht beschrijft vooral 
uitgangspunten, principes en toepassingen. 
Herstelrecht ontstaat momenteel vooral 
in de interactie tussen nieuwe theoretische 
uitgangspunten en een zich ontwikkelende 
praktijk vanuit een andere visie op recht en 
rechtvaardigheid.

Herstelrecht
Zoals gezegd ontwikkelt herstelrecht zich 
momenteel in interactie tussen (nieuwe) the-
orieën en ervaringen in de praktijk. Herstel-
recht kan ook worden gezien als een bewe-
ging. Beter gezegd, een tegenbeweging of 
‘verbeterbeweging’, die een alternatief voor 
het Westerse rechtssysteem biedt. Want waar 
het bestaande systeem van strafrecht focust 
op het vinden van een gepaste straf voor 
daders, ligt bij theorie en praktijk van het 
herstelrecht de focus op de behoeften van 
slachtoffers, daders en de gemeenschap. Er 
wordt uitgegaan van gezamenlijke en indi-
viduele verantwoordelijkheden om schade te 
herstellen. Onze bestaande rechtspraak kijkt 
naar misdaad als een zaak tussen dader en 
overheid, als een overtreding van wetten, en 
ziet sanctioneren of het toevoegen van leed 
(aan de dader) als kernopgave. Herstelrecht 
ziet misdaad als onrecht in levens van men-
sen, in relaties. Rechtvaardigheid betekent 
hier dat daders, slachtoffers en gemeenschap 
betrokken worden om zaken zo goed als (en 
waar) mogelijk recht te zetten. 

Deze focus is niet nieuw, maar bestaat al 
eeuwenlang. Principes en waardes van her-
stelrecht zijn terug te vinden in veel tradi-
tionele manieren van rechtspraak en con-
flictbeslechting. Als mensen uit dergelijke 
gemeenschappen komen, is herstelrecht 
vaak een katalysator om deze benaderingen 
van rechtspraak, die eeuwenlang toegepast 
werden en functioneel waren, maar door het 
Westerse model niet werden geaccepteerd, 
weer in ere te herstellen (Zehr, 2015, p.54). 

Wanneer spreken we van herstelrecht?
Naast herstelbemiddeling (slachtoffer-
dadergesprekken en mediation in strafza-
ken) en herstelconferenties door de Eigen 
Kracht centrales zijn meer toepassingen 
van herstelrecht te vinden in Nederland. 
Bijvoorbeeld de vreedzame school/wijk 
buurtbemiddeling, Halt en COSA (Cir-
kels voor Ondersteuning Samenwerking en 
Aanspreekbaarheid). Het is niet altijd even 
makkelijk te bepalen of iets onder de toepas-
sing van herstelrecht valt. Om te bepalen of 
dat het geval is, kan je volgens Howard Zehr 
de volgende vragen stellen:
ff Worden gemaakte fouten erkend? 
ff  Wordt er voorzien in de behoeftes van 
degenen die benadeeld werden? 
ff  Wordt degene die nadeel toebracht 
voldoende ondersteund om te begrijpen 
wat dat nadeel is en verantwoordelijkheid 
te aanvaarden om zo goed als (en waar) 
mogelijk te herstellen wat beschadigd is? 
ff Worden degenen, die bij de misdaad 
betrokken zijn of erdoor geraakt worden, 
uitgenodigd om deel uit te maken van de 
oplossing? 

ff Wordt er zorg gedragen voor alle betrok-
kenen? 

Al deze elementen zijn volgens Zehr 
bepalend voor een praktijk op basis van 
 Restorative Justice (Zie: http://zehr-institute.
org/what-is-rj/). 

Deze vragen laten opnieuw zien dat het 
erkennen van schuld, dan wel het nemen van 
verantwoordelijkheid door een dader voor 
wat er is gebeurd, een essentieel element is.

Het hele proces waarin gewerkt wordt aan 
bewustwording, erkenning en het nemen 
van verantwoordelijkheid heet ‘herstelge-
richt werken’ en vraagt om een toepassing 
die verder reikt dan de periode waarin men-
sen een vrijheidsstraf uitzitten. 

Mensen begeleiden om te komen tot die 

Crime represents damaged relationships. In 
fact, damaged relationships are both a cause 
and an effect of crime. Many traditions have 
a saying that a harm to one is a harm to all. A 
harm such as crime ripples out to disrupt the 
whole web. Moreover, wrongdoing is often a 
symptom of something that is out of balance 
in the web (Zehr, p.29).

Bovenstaande citaat is niet van Nagy of een 
contextueel opgeleide hulpverlener, maar 

Herstelrecht en contextuele hulpverlening
door Ewout Openneer en Gert Jan Slump

van Howard Zehr en te vinden 
in �e little book of Restorative 

Justice. In dit boekje beschrijft 
Zehr, een van de grondleggers 

van Restorative Justice1, in heldere 
taal het onderliggende gedachte-

goed. Een gedachtegoed dat opvallend 
sterk overeenkomt met het contextuele 

denken. Dit wordt nog duidelijker als je 
verder leest en Zehr, in contextuele termen 
uitgedrukt, over de ‘balans van geven en ont-
vangen’ schrijft:

Interrelationships imply mutual obligations 
and responsibilities. It comes as no 
surprise, then, that this view of wrongdoing 
emphasizes the importance of making amend 
or of ‘putting right’. Indeed, making amends 
for wrongdoing is an obligation. While the 
initial emphasis may be on the obligations 
owed by those who have caused harm, the 
focus on interconnectedness opens the 
possibility that others – especially the larger 
community- may have obligations as well 
(Zehr, H. p.29-30).

Als je dit leest komt mogelijk de vraag op 
of er misschien ergens een connectie is tus-
sen wat Zehr beschrijft en wat Nagy heeft 
uitgedacht. Beide benaderingen hebben zich 
echter los van elkaar ontwikkeld, verwijzin-
gen van Zehr naar het contextuele gedach-

tegoed van Nagy zijn niet te vinden. Zowel 
Restorative Justice, vanaf hier herstelrecht2 
genoemd, als contextuele hulpverlening zijn 
gestoeld op de reeds lang bestaande overtui-
ging dat mensen existentiële vrijheid ver-
werven als ze gepaste verantwoordelijkheid 
nemen in relatie tot anderen. 

Uiteraard zijn er ook verschillen in beide 
benaderingen. Herstelrecht is naast een 
nieuwe manier van denken en handelen ook 
een maatschappelijke beweging. Waar het 
contextuele gedachtegoed op allerlei gebie-
den en situaties wordt toegepast, is de toe-
passing van herstelrecht gericht op situaties 
waarin sprake is van een conflict of delict. De 
focus ligt hierbij op de behoeften en belan-
gen van alle betrokken partijen: zij worden 
daadwerkelijk betrokken bij de conflictrege-

Wie is Howard Zehr? 
Zehr is een criminoloog, geboren op 2 juli 1944 
in de Verenigde Staten en zoon van een Menno-
nitische predikant. Hij geldt als een van de pio-
niers op het gebied van Restorative Justice en is 
vandaag de dag Professor in Restorative Justice 
aan het Center for Justice and Peacebuilding, 
verbonden aan de Eastern Mennonite Univer-
sity in Virginia. Zie ook: http://zehr-institute.org/
staff/howard-zehr/. 

Het bekendste voorbeeld van het herinvoeren 
van traditionele rechtspraak is te vinden in 
Nieuw Zeeland en komt van de Maori. Bij de 
Maori werd altijd al de gemeenschap betrok-
ken bij de rechtspraak en werd er gezocht naar 
mogelijkheden om iemand de kans te geven zijn 
gedrag te herstellen, zodat hij bij de gemeen-
schap kon blijven horen. Met de invoering van 
het Westerse model van rechtspraak in Nieuw 
Zeeland ontstond bij de Maori steeds meer 
onvrede, omdat deze belangrijke aspecten hier 
geen rol spelen. Dit leidde tot het teruggrijpen 
op de oude Maori tradities. In 1989 werden 
daarom de Family Group Conferences inge-
voerd in Nieuw Zeeland, als onderdeel van de 
jeugdwet en vervanging van bestaande werkwij-
zen. Het succes hiervan verspreidde zich al snel 
naar Amerika en van daaruit ook naar andere 
landen, waaronder Nederland. De variant van 
de FGC kennen wij in Nederland als de ‘Eigen 
Kracht conferenties’ (Steketee, 2006, p.9; Zehr, 
2015, p.6. Zie ook: www.eigen-kracht.nl).

1 https://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf 
2 Restorative Justice is de internationale term, in 

Nederland wordt vaak gesproken over herstelrecht. 
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G E N O  R H Y T H M S

door Bart Hendriks

Don’t turn me from your door

D ecember 2016 was het eindelijk 
zover: ik zou de moeder van mijn 
vriend Terence gaan ontmoeten. 

Eerder schreef ik over hen in oktober 2012 
in de Geno Rhythms getiteld ‘Sweet Home 
Chicago’. In deze column beschreef ik hoe 
Terence geboren en getogen in een ghetto 
van Chicago opgroeide. als achtste en laat-
ste kind in de rij, afkomstig van een van de 
zes betrokken vaders. Opvallend is dat alle 
vaders, in tegenstelling tot het algemene 
beeld over Afro-Americans, betrokken ble-
ven bij hun kinderen. Terence kende ze dan 
ook allemaal. Tevens was duidelijk te zien 
dat naarmate zijn moeder na lang onderhan-
delen in een ‘beter’ ghetto terecht was geko-
men, de vier laatste kinderen hiervan had-
den geprofiteerd. Met hen ging het goed tot 
zeer goed. De oudste was inmiddels al over-
leden aan de gevolgen van heroïneverslaving 
en de drie eronder waren net in of net uit 
de gevangenis, één zit inmiddels structureel 
achter slot en grendel.

Terence laat als een volleerd gids de diverse 
woonplekken zien en opvallend is de nabij-
heid van een mooi park, waar in zijn jeugd 
alle soorten mensen verbleven en aan het 
picknicken waren. Hier maakte de jonge 
Terence kennis met een andere wereld en 
zoog hij de indrukken op. De latere blauw-
druk voor zijn flexibiliteit om zich in andere 
kringen te bewegen dan de gebruikelijke als 

gevolg van een Afro-American opvoeding in 
de ghetto. Vlakbij is het vrij toegankelijke 
Science Museum. Op de hoek van zijn blok 
wijst hij op een dichtgemetselde poort, ter 
voorkoming dat de bendes ‘from the other 
side of the track’ makkelijk onder de daar-
boven gelegen spoorrails door in aanraking 
konden komen met zijn wijk. Het betekende 
kilometers omlopen om naar school te gaan. 
Lucratief was het wel, zo’n spoorlijn naast de 
deur. Er moesten heel wat treinen een nood-
stop maken omdat er iets op de rails lag, om 
later verlost van een deel van de lading weer 
op weg te gaan.

In de zomer voorafgaand aan het vast-
leggen van een bezoek aan Chicago, vertelt 
Terence over zijn vader die op weg naar 
zijn diploma-uitreiking in de brandgang bij 
zijn tante een hartaanval krijgt en overlijdt. 
Terence heeft uren onwetend staan wach-
ten op zijn vader die hij eindelijk weer eens 
zou zien. Mijn interesse voor deze familie-
geschiedenis en de impact van omgeving in 
combinatie met het doorzettingsvermogen 
van zijn moeder waren gewekt. Het resultaat 
zat bij mij in de huiskamer: Terence. Inmid-
dels een Phd op zak, een belangrijke maat-
schappelijke functie en actief in veel neven-
activiteiten die er ook niet om liegen. 

Op een druilerige zaterdag in Nederland laat 
ik hem films zien over de geschiedenis van 

Ewout  Openneer, master contextuele hulpver-
lening, is werkzaam voor het Leger des Heils  
Jeugdbescherming & Reclassering.
Gert Jan Slump is onafhankelijk criminoloog, 
expert herstelrecht en herstelgericht werken en 
mede-oprichter van Stichting Restorative Justice 
Nederland. Ook is hij als projectleider verbonden 
aan jongerenrechtbanken.nl en mede-initiatiefne-
mer van samenlevingsproces.com

bewustwording, erkenning en het nemen 
van verantwoordelijkheid vereist kennis, 
ervaring en een goed ontwikkelde herstel-
rechtelijke praktijk. 

De contextueel hulpverlener zou daar in 
belangrijke mate aan kunnen bijdragen. De 
contextuele theorie en praktijk en de ontwik-
keling van herstelrecht en herstelgericht wer-
ken kunnen elkaar versterken. Herstelrecht 
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In het boek Eens een boef… vertelt Jengo Amadi 
over zijn leven in de gevangenis. Hij vertelt over 
het gemis van zijn biologische vader en hoe hij 
de schuld over alles wat mis ging aan zijn vader 
gaf. Hij vertelt hoe hij uiteindelijk de ontmoe-
ting met zijn vader aangaat en schrijft naar aan-
leiding daarvan het volgende: ‘Ik besloot dat 
het idee van een vader die zorg draagt voor zijn 
gezin bij mij zou moeten beginnen. Alles wat 
ik wilde bereiken zou ik zelf tot stand moeten 
brengen. Nooit meer zou ik mijn vader verant-
woordelijk houden, niet voor mijn leven en niet 
voor mijn daden’ (p.70). 
Hij beschrijft ook hoe hij in dezelfde periode 
in aanraking komt met een slachtoffer van een 
overval en daardoor voor het eerst stilstaat bij 
zijn eigen slachtoffers en de consequenties van 
zijn eigen daden. ‘Niets had me zo kunnen 
raken als die blik in haar ogen. Niet de politie-
agent die had geschreeuwd dat we zouden boe-
ten. Niet de Officier van Justitie die had gezegd 
dat de maatschappij verloederd raakte door 
mensen als wij. En ook niet de media die ons 
als beesten afschilderden. Zelfs de rechter, die 
me een forse straf van acht jaar had opgelegd, 
kon me niet doen inzien dat ik flink fout was 
geweest. Het was die vrouw, het was die avond. 
Het ging om haar, zij belichaamde de ellende 
die ik had veroorzaakt. Ik kon niet weglopen, ik 
kon niet gaan drinken, of met mijn mede daders 
de zaak bagatelliseren’ (p.81).

en herstelgericht werken kunnen omgekeerd 
de contextuele hulpverlening een praktijk en 
platform bieden dat het relationeel-ethische 
gedachtegoed concreet en zichtbaar maakt 
en uitdraagt in de maatschappij. Een sym-
biose die onze samenleving goed zal doen. 

Slotsom
Bovenstaande brengt ons terug bij het citaat 
waarmee we dit artikel begonnen: 
Wrongdoing is often a symptom of something 
that is out of balance in the web.’ 
Hoe zit het met de balans van geven en ont-
vangen als mensen zich bewust buiten een 
samenleving plaatsen en niet de noodzaak 
zien of voelen om erbij te horen. En hoe 
zit het als het niet lukt om een gewaardeerd 
lid van de samenleving te zijn? Als ons ant-
woord niet verder komt dan het benoemen 
van ieders eigen verantwoordelijkheid, dan 
kan de publieke of contextuele bal wel eens 
heel hard terugkomen. Welke verantwoor-
delijkheid hebben en nemen wij voor die 
ander? Zowel herstelrecht als het contextuele 
gedachtegoed vinden elkaar hier in de over-
tuiging dat we de gevolgen van delicten en 
conflicten niet kunnen verminderen zonder 
te kijken naar de ‘trauma’s’ van daders. 

De Vereniging voor Contextueel Werkers 
en Restorative Justice Nederland zouden 
elkaars expertise, netwerk en ervaringen 
kunnen gebruiken om nog krachtiger bij 
te dragen aan een samenleving waar recht-
vaardigheid en herstel verkozen worden 
boven polarisatie en ‘moderne’ vergelding. 
Een samenleving ook waar mensen worden 
uitgedaagd om zingeving te zoeken in het 
samenleven met de ander. t
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