
Leeswijzer	bij	Discipline	toezicht	en	

straf	

College 1 Blz. 1t/m 47 

Inleiding  

Waar gaat het college over en hoe ziet de opbouw er uit? 

Wie is Foucault en welke plaats neemt dit boek in binnen zijn denken? 

Welke betekenis heeft zijn onderzoek voor het begrijpen van de actualiteit? 

College 2 Blz. 48 t/m 99 

   Relatie tussen lijfstraf en waarheid,  

 Van lichaam naar ziel als aangrijpingspunt voor correctie, 

 Van ruwe straffen en verheerlijkte misdadigers tot de krachtmeting van grote geesten.   

College 3  Blz. 102 t/m 144 

 De relatie tussen straffen en economisch-politiek systeem, 

 Van rechten- naar bezits-illegalismen, 

Van lijfstraf en spektakel naar sobere en verborgen gevangenissen. 

College 4  Blz. 145 t/m 196 (tot De kunst van het indelen) 

Staf voor de dader en voorbeeld voor de samenleving, 

Kennis en observatie gaat de mens van het moderne humanisme scheppen. 

 College 5 Blz. 196 t/m 236  

Indelen als classificatie en als disciplinering, 

Disciplinering schept de individuen, maar ook een nuttige samenleving.  

College 6 Blz. 237 t/m 288 (tot nieuwe paragraaf *) 

De toeziende macht perkt niet in en verbiedt: niet zij produceert het individu en de kennis 

daarover, 

 Het panopticum is tot vandaag de dag effectief in allerlei vormen van instituties, 

Disciplinering creëert menswetenschappen en omgekeerd. 

 



College 7 Blz.288 t/m 313 

 Het disciplinerende toezicht waaiert van de gesloten instituties uit over de samenleving, 

  Het disciplinerende van de straf bevindt zich na, maar ook buiten de juridische macht, 

 De indeling schept een machtsongelijkheid die de rechtsgelijkheid aantast. 

College 8 Blz.313 t/m 366 

 De disciplinering brengt kennis die op haar beurt weer aanzet tot disciplinering, 

Het penitentiaire krijgt een eigen macht, die vinden we vervolgens overal waar discipline 

heerst,  

De disciplinering treft niet de delinquent, maar schept deze. 

College 9 Blz. 366 tot einde  

Hoe kan de gevangenis, die van meet af aan mislukte in haar doelstelling, het als straf 

hebben overleefd? 

Het succes zit in haar falen, 

Iedere instelling die werkt langs die lijn van disciplinering schept steeds meer mensen die  

steeds langer onder toezicht moeten blijven, 

Er is een relatie tussen sociale strijd en disciplinering. 

College 10 Slottekst op onze site 

 Kritiek op en mogelijkheden van dit onderzoek van Foucault,  

Disciplineringstechnieken vandaag de dag, 

 Het veranderen van het zelfbeeld door disciplinering. 

  

 

 


